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A VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYISÉG" 

1. A vállalkozói személyiség (magatartás) fogalma 

Az ÁVF Vállalkozásszervezői Szakán az 1999/2000-es tanévben bevezetett „Vállalkozás- és szervezet
pszichológia" c. új tantárgy oktatási céljaként és speciális célkitűzéseként a következőket fogalmaztuk 
meg: ,A vállalkozásszervezői tevékenységhez szükséges pszichológiai ismeretek elsajátítása és a vállalko
zói magatartás kifejlesztése az egyén, a csoport és a szervezet szintjeit". De mit is jelentenek valójában 
ezek a fogalmak: vállalkozói magatartás, vállalkozói személyiség és vállalkozásszervezői tevékenység? 
Hogyan viszonyulnak egymáshoz és milyen elvi-módszertani problémákkal kapcsolatosak? 

A pszichológiai szóhasználatban - amint azt másutt (Bánfalvi Mária és munkatársai, 2002) már kifejtet
tük - a cselekvés, tevékenység, magatartás, személyiség fogalmak alulról felfelé haladó hierarchikus 
szintkülönbségeket fejeznek ki. A legmagasabb szintű fogalom a személyiség, amely tehát több, mint 
magatartás, a magatartás pedig több, mint tevékenység vagy cselekvés. A cselekvés (pl. beszélek) akkor 
válik (pl. oktatói) tevékenységgé, ha szokásos, szervezett, rendszeres, szabályozott, foglalkozásszerű stb. A 
magatartás pedig önreflektált, megideologizált, önvezérelt, tipikus viselkedés, olyan tevékenység tehát, 
amelyet jóváhagytunk a magunk számára, felelősséget vállalunk érte, vagyis erkölcsileg minősülő cse
lekvés, tevékenység. Kszemélyiség az ember pszichikus sajátosságainak legmagasabb szerveződési szintje. 
Olyan tulajdonságokat (vonásokat) határoz meg, amelyek részlegesen vagy egészlegesen, de tartósan és 
tipikusan jellemzik az egyént. 

Anélkül, hogy itt most ezt az egyáltalán nem problémamentes témát részletesen tárgyalnánk (vonat
kozó szakirodalom áttekintése: Szakács Ferenc, Kulcsár Zsuzsanna, 2001), annyit kívánunk leszögezni, 
hogy a továbbiak során kizárólag a vállalkozói magatartásra és személyiségre (személyiségvonásokra, 
tulajdonságokra) vonatkozó (pszichológiai) vizsgálódásainkról számolunk be. Magának a vállalkozói (és 
vállalkozásszervezői) tevékenységnek az ismeretanyagával, jelenségvilágával részletesen nem foglalko
zunk, ezt más szaktárgyak kompetenciájába tartozónak tekintjük. (Pálinkás Jenő, 1998; Vecsenyi János, 
1999; Ambrus Tibor, 1998; Dr. Auer Katalin és munkatársai, 1997; Dr. Barta Tamás, Tóth Tihamér, 1994; 
Czakó Ágnes, Vajda Ágnes, 1993; Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1991; Tóth-Szabó Anna, 1998). 

A vállalkozó és a vállalkozásszervező fogalmak korántsem azonos tevékenységre utalnak, tehát nem 
lehet azonos jelentésű fogalmakként kezelni őket. Ami a vállalkozó fogalmát illeti, egy igen tekintélyes 
szakíró így vélekedik: „Amióta csak Say úgy kétszáz évvel ezelőtt felvetette ezt a szót, teljes zűrzavar 
uralkodik a «vállalkozó», illetve «vállalkozás» meghatározása körül." (Drucker, P.F., 1993) A vállalkozás
szervező szónak szinonimaként használt megfelelője a menedzser kifejezés, amely foglalkozás funkció
többlete a vállalkozóhoz mérten a szervezésben, vezetésben ragadható meg. A későbbiek során részlete
sen ismertetésre kerülő szakirodalomban természetesen felmerült a kérdés, hogy a vállalkozó és a mene
dzser (vállalkozásszervező) megkülönböztethető-e egymástól személyiségük alapján, vagy ugyanarról a 
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típusról van-e szó. Egy igen meggyőző vizsgálat (Knutson, D.J., 1998) azt látszik igazolni, hogy ebben a 
vonatkozásban nincs jelentős különbség a sikeres vállalkozók és menedzserek között (és személyiség
vizsgáló módszerekkel sem különíthetők el), ugyanis a sikeres vállalkozók egyben jó menedzserek is. 
Vagyis csak „vállalkozó-menedzserekről" illetve „menedzser-vállalkozókról" érdemes beszélni. A sok 
megbukott vállalkozásnak éppen az a leggyakoribb oka, hogy szép számmal akadnak szervezéshez nem 
értő, tehát alkalmatlan vállalkozók is (Gerber, M.E. , 1995). Az ÁVF „vállalkozásszervező" fogalma ezek 
szerint a „vállalkozó-menedzser", „menedzser-vállalkozó", vagyis (legalábbis elvben) a „sikeres vállalko
zó" szinonimájaként kezelhető. A továbbiak során tehát a „vállalkozó" kifejezéssel (pszichológiailag) 
azonos jelentésben használjuk a „vállalkozásszervező" fogalmat. Elismerjük azonban a létjogosultságát 
annak a nézetnek is, amely szerint a vállalkozói hatékonyság a vezetői tevékenység hatékonyságán áll, 
vagy bukik, ezért a vállalkozó, mint vezető külön tárgyalást érdemel (Salamonné Huszty Anna, 2000; 
Bogel György, Salamonné Huszty Anna, 1998; Stevenson, H.H. , Sahlman, W.A., 1986). 

Belátható, hogy az oktatási célokban megfogalmazott feladatok teljesítéséhez fontos lenne tudnunk: 
milyen az ideális vállalkozói magatartás (amelyet szeretnénk kifejleszteni hallgatóinkban) és milyen 
személyiségjegyek tesznek valakit alkalmassá erre a magatartásra? Feltett kérdésünk messzebbre tekin
tő választ igényel. A kérdés első része ugyanis empirikus (tehát adatgyűjtő munkát feltételez), a második 
azonban teoretikus jellegű, így állásfoglalásra kényszerít. Lényegében azt kell eldöntenünk, hogy a ta
pasztalati úton megállapítható vállalkozói tulajdonságok olyan személyiségjegyek-e, amelyek 
(prediszpozícióként) előre meghatározzák, mintegy „okozzák" az egyén vállalkozóvá válását (vagyis a 
személyiség az „ok", a vállalkozóvá válás az „okozat"), vagy éppen fordítva: a környezet és a vállalkozói 
tevékenység (mint „ok") alakítja-e ki az egyénben a sajátos vállalkozói magatartást (mint „okozatot"). A 
kérdést (a „Poéta non fit sed nascitur" analógiájára) így is teszi fel a szakirodalom: „Születik, vagy lesz a 
vállalkozó?" ( Faris, S., 1999) A személyiség-lélektanban mára az "interakcionista" nézetek váltak uralko
dóvá, amelyek a személyiségvonások hajlamosító erejének és a környezeti hatások módosító erejének 
kölcsönhatását feltételezik. Mi is ehhez az irányzathoz tartjuk magunkat, amikor azt feltételezzük, hogy 
léteznek olyan személyiségvonások, amelyek hajlamosítanak, alkalmassá tesznek (tehát bizonyos mérté
kig prediszponálnak) valakit a vállalkozásra (éppen ezeket keressük), de nem a környezeti feltételektől 
teljesen függetlenül. A „hajlamosítás" (prediszpozició) azt jelenti, hogy a környezettel való kölcsönhatás
ban ugyan, de mégis valamelyest a szituációktól függetlenül ezeknek a személyiség-vonásainknak mint
egy „engedelmeskedve", konzisztens, tipikus módon viselkedünk. (Az agresszív-kötekedő személyiségű 
ember, pl. hajlamos arra, hogy mindig mindenkivel konfliktusba keveredjék, a toleráns, béketűrő ember 
pedig szinte mindig mindenkivel szót tud érteni.) 

Ha sikerülne megállapítanunk a vállalkozóvá válásra hajlamosító személyiségvonásokat, akkor (leg
alábbis elvben) lehetővé válna egy vállalkozói alkalmasságot prognosztizáló eljárás kimunkálása is. Je
len tanulmányunkat egy ez irányban haladó kutatás első fázisának tekintjük, amelyben célunk a vállalko
zói tulajdonságok és személyiségjegyek kapcsolatának feltárása volt. (A „megjósolhatóság" és az alkalmas
ság-vizsgálatok elvi-módszertani problémáira a későbbiek során még visszatérünk.) 

A vállalkozói magatartásra, viselkedésre, tulajdonságokra, személyiségjegyekre vonatkozó szórvá
nyos tapasztalataink akadtak ugyan már a kutatás kezdetén is, de ezek korántsem voltak kielégítők és 
egybehangzók. Tudtuk, hogy a „vállalkozó" fogalma is igen különböző jelentéseket hordoz, hisz mind
nyájan ismertük a mai magyar valóságot, amelyben a „valódi" (szabad akaratukból) vállalkozók mellett 
bizony sok „kényszervállalkozó" tevékenykedik, akiket csak jogi-gazdasági értelemben lehet ebbe a kate
góriába sorolni, pszichológiailag semmiképpen sem. 

A vállalkozói tevékenységgel, vállalkozókkal foglalkozó közgazdász-szociológusok többsége pszicho
lógiai tényezők szerepét - természetesen - nem tárgyalja. A vállalkozóvá válás meghatározó tényezőinek 
a munkanélküliséget, a rendelkezésre álló tőkét, a pénzügyi helyzetet, a kapcsolatrendszert, az informa
tikai lehetőségeket, stb tekintik (Tóth Lilla, 1997; Székács Anna, 2002; Lányi Pál, 2002; Papanek Gábor, 
Benyó Balázs, Petz Raymund, 2002; Papp Ferenc, 2002). Van, aki kerek-perec tagadja, hogy a vállalkozó 
személyiségének bármilyen szerepe is lenne a vállalkozásban: , A vállalkozás... nem személyiség, hanem 
magatartás, koncepció és gyakorlati megoldások kérdése..." (Drucker, P.F., 1993). Igaz, a „magatartás" és 
a „koncepció" , valamint a „személyiség" egymástól nem független jelentésű fogalmak. 

A kisvállalkozók kudarcát kutató szerzők azonban a gazdasági-szociológiai tényezők mellett igen gyakran 
megemlítik, hogy a vállalkozók többsége bizonyos iskolai végzettséggel rendelkezik, e nélkül ugyanis 
nem képesek a vállalkozói tevékenységre, el sem indítják azt, vagy igen hamar csődbe mennek (Kuczi 
Tibor, 2002). Számos vizsgálat mutatta ki, hogy a vállalkozók iskolai végzettsége magasabb, mint az átlag
népességé (de alacsonyabb, mint a vezetőké), különösen a női vállalkozók esetében (az erre vonatkozó 
kutatásokat áttekinti: Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1991). Az iskolai végzettség a mentális színvonal (többé-
kevésbé megbízható) mutatója, amelyet számos pszichológiai szakkönyv a személyiségjegyek között tár
gyal (Atkinson, R.L. és munkatársai, 1999). Van olyan szociológus-közgazdász szerző is, aki kifejezetten 



hangsúlyozza a „pszichológiai tényezők" fontosságát a kis- és középvállalkozások problémáinak tárgyalása 
során (Farkas J. György, 2002). A „Vállalkozás" c. tankönyv a vállalkozás történetét áttekintve a vállalko
zókról így ír: ,JErejük kereskedelmi érzékből, hatalmas ambícióból, kockázatvállalási készségből, a piaci 
lehetőségek felismeréséből, józan észből és a megfelelő ember kiválasztásának tehetségéből táplálkozott. 
Született vezetők voltak, de a vállalatnál akaratuk törvény volt. Ezt azonban ellensúlyozta, hogy általában 
kiváló munkaadók voltak, jobbak, mint ahogyan az irodalom lefesti őket. Jellemző volt rájuk, hogy 
keményen dolgozó, józan üzletemberek voltak. Erre szükségük is volt, hiszen csak józan ember képes a 
helyes döntésekre, amelyekkel egy szerény vállalkozásból hatalmas üzemeket hoztak létre.". (Auer Kata
lin és mtsai, 1999). 

Továbbmenve: ugyanez a (nem pszichológiai) tankönyv a vállalkozói személyiség-tulajdonságokat 
oly mértékben fontosnak tartja, hogy: „A vállalkozás előkészítése" és „A vállalkozás sikerének legfonto
sabb tényezői" c. fejezetekben részletesen tárgyalja a sikeres vállalkozóvá váláshoz szükséges képessége
ket, készségeket és tulajdonságokat. A szociológus-közgazdász szerzők között is szép számmal vannak 
tehát, akiknek véleménye szerint a vállalkozási ismereteknek nélkülözhetetlen része a vállalkozói tulaj
donságokra, a vállalkozói tevékenységre vonatkozó pszichológiai ismeretanyag. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az a tény, hogy ez az ismeretanyag ma már önálló tankönyvben is rendelkezésre áll (Kristály 
Mátyás, 1997). 

Fel sem merült tehát bennünk az a kétely, hogy van-e egyáltalán valamilyen pszichológiai, személyi
ségbeli sajátossága a vállalkozónak, érdemes-e, kell-e a pszichológia szemszögéből vizsgálódni e terü
leten. Mindennapi emberismeretünk, tapasztalataink sem hagytak bennünket kétségben afelől, hogy az 
emberek igen különbözőképpen reagálnak saját gazdasági krízis-helyzeteikre, jellegzetesen eltérő mó
don igyekeznek létfenntartási, életvezetési kompetenciájukat, gazdasági potenciáljukat növelni. Tudtuk: 
van, aki munkatevékenységének intenzifikálásával teszi ezt (túlórázik, másod- harmadállást vállal, vagyis 
„látástól vakulásig dolgozik"), van, aki munkaképességének fejlesztésével (tanulással), vagy újításokkal, 
alkotásokkal („Nehéz emberek"), mások adnak - vesznek („csencselnek"), stb. (Vannak természetesen 
negatív variánsok is, mint pl. a szerencsejáték, az uzsora, a korrupció, a csalás és a kriminalitás más 
formái, stb.) Később megbizonyosodtunk afelől, hogy a szakirodalomban egyöntetű vélemény szerint a 
vállalkozóra jellemző tulajdonságok közül éppen ez a reszponzivitás (válaszadási képesség) a legátha-
tóbb tényező, vagyis ahogyan a vállalkozó reagál a szükséghelyzetben (Philips, B.K., 1991). Természete
sen mi sem gondoljuk azt, hogy az ember (a vállalkozó) gazdasági viselkedése teljesen kiszámítható, 
racionális séma szerint pontosan értelmezhető lenne, de azért azt sem hisszük, hogy megfejthetetlen, 
kaotikus, titokzatos, minden sajátosságtól mentes „kitaláció" volna a fogalom. (A kérdés igen elmélyült, 
sok szempontú elemzése: Garai László, 1997). 

Abból indultunk ki tehát, hogy kétségkívül léteznek olyan emberek, akik „önfejűén", önálló vállal
kozásban, intézményes kötöttségektől mentesen keresik boldogulásukat. Olyan emberek, akik saját in
díttatásból, saját „szakállukra", a maguk uraként, saját felelősségükre igyekeznek valamit megvalósítani, 
amit „megálmodtak", amiről azt hiszik, sikerhez vezet majd. „Szerencsét próbálnak". Valójában ők azok, 
akikre ráillik a „vállalkozó" fogalma, amelyet a szakirodalom sokféleképpen határoz meg, de legtalálób
ban így: „Vállalkozó az, aki felismer valamely gazdasági lehetőséget, annak hasznosítására tőkét és mun
kát invesztál, szervezetet hoz létre és azt (várhatóan nyereséges módon) működteti. " (Bygrave, 1994) A 
magyarban (de általában más nyelvekben is) a vállalkozás szónak pozitív konnotációja van. Minden 
jelentésváltozatában és összefüggésében lényegében azt fejezi ki, hogy valaki valamit (feladatot, követ
kezményeket, felelősséget, munkát, stb.) a „vállára vesz", tehát saját erőből, saját felelősségére csinálja. 
Hasonló jelentésű a német Unternehmer kifejezés: az a személy - ti. a vállalkozó - , aki valamit valami alá 
mégfelvesz, magára vesz, stb., míg a francia eredetű, angolban is használatos entrepreneur szó inkább a 
„közvetítést" fejezi ki alapjelentésként. (A vállalkozó fogalmának és a vállalkozás elméletének történeti 
áttekintését 1: Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1991). Ennek a pozitív, etikai „színezetű" jelentésnek szöges 
ellentéte a mindennapi szóhasználatban viszont néha szinonimaként használt kalandor szó. Még a szó
tárakban is szerepel, mintegy ajánlott jelentésváltozat a „vállalkozó" mellett. Valószínűleg a mindig kissé 
bizonytalan kimenetelű utazással, kalandozással, átmeneti alkalmi kapcsolatokkal, kalandokkal társult 
ez a jelentésváltozat, hisz az, aki a kalandozást, kalandokat (önszántából) vállalja, az lényegében valóban 
kalandor. 

Korántsem bizonyos tehát, hogy a vállalkozó személyiségjegyeit keresve csak pozitív ("glóriás") je
lentésű tulajdonságra kell gondolnunk. Lehetséges, hogy a sikeres vállalkozónak (legalább kis mérték
ben) rendelkeznie kell bizonyos negatív (vagy legalább is nem makulátlanul pozitív) tulajdonságokkal is, 
mint pl. „agyafúrtság", „rafináltság" (dr. Imre János, 1994), „dörzsöltség", „rámenősség"(Szakács Ferenc 
és munkatársai, 2002). 

Az sem bizonyos, hogy a vállalkozó fogalma pszichológiailag épp úgy kategorikus jelentéssel bír, 
mint jogilag. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy valaki vagy vállalkozói típus, vagy nem. Könnyen lehet-



séges, hogy pszichológiai értelemben véve ez éppoly dimenzionális fogalom, mint pl . az ügyesség, 
értelmesség, stb., vagyis, van, akiben a vállalkozói tulajdonság nagymértékben megvan („nagymértékben 
vállalkozói típus") és van, akiből szinte teljesen hiányzik („egyáltalán nem vállalkozói típus'"), természe
tesen a két véglet közötti folytonos átmeneti különbségekkel. Ez esetben azt feltételezhetjük, hogy a 
sikeres vállalkozói magatartás annál valószínűbb, mennél nagyobb mértékben jellemzőek rá a vállalko
zói tulajdonságok. 

De hát végül is milyen tulajdonságok jellemzik valójában a vállalkozót? Megfontolás alapján annyit 
bizonyosan állíthatunk, hogy gazdasági, jogi és pszichológiai sajátosságokat egyaránt figyelembe kell 
vennünk ahhoz, hogy kielégítő tulajdonság-listát állítsunk össze. Tudjuk ugyanis, hogy a vállalkozás 
sikerességének feltételei közé tartozik a változó gazdasági környezethez való alkalmazkodás, a szervezet 
gazdasági ereje, tapasztalata, stb., vagyis nem lehet a vállalkozó személy sikerességéről pusztán pszi
chológiai jellemzői alapján véleményt alkotni. 

A szakirodalom egyetért abban, hogy a vállalkozás sikeressége a személyektől (szaktudás, tapasztalat, 
egyéniség jó kiválasztása), a környezettől (a nem megváltoztatható tényezők előrelátása és hozzájuk való 
rugalmas alkalmazkodás), az időzítéstől (a kedvező piaci helyzet felismerése és kihasználása) és a hozzá
férhető erőforrásoktól (beleértve a kapcsolati tőkét is) függ (Vecsenyi János, 1999). Bizonyos tehát, hogy 
megalapozott, értelmes feladat a vállalkozói tulajdonságok összegyűjtése, tágabb értelemben a vállalko
zás pszichológiai vonatkozásainak vizsgálata. 

Az is nyilvánvaló azonban, hogy a vállalkozói tulajdonságok listáját valójában csak akkor tudnánk 
összeállítani, ha magukat a vállalkozókat vizsgálnánk e célból. Ez esetben azonban csak a gazdasági-jogi 
kritériumok szerint járhatnánk el, vagyis a vizsgálati mintánkban ellenőrizetlen számú kényszervállalko
zó lenne, akik kérdésfeltevésünk szempontjából nem releváns személyek, kiszűrésük pedig jelentős 
többletfeladat lenne. Mégis, a szakirodalmi tapasztalatok igen kedvezők, pl . a vállalkozók önéletrajzai
nak elemzésében (Philips, B.K., 1991), vagy egyéb kérdőíves vizsgálatok terén. (Sajnos azonban a vállal
kozókkal való ilyen együttműködésre egyáltalán nem kerülhetett sor, mivel a Vállalkozók Országos Szö
vetségének elnökéhez írt, erre irányuló levélbeli megkeresésünk válasz nélkül maradt.) 

2. Kutatásunk 

Végül is azt vizsgáltuk, amire lehetőségünk volt és olyan módszerekkel, amelyeket eddigi ismerete
ink alapján alkalmasnak ítéltünk céljaink megvalósításához. Vagyis: nem vállalkozókat, hanem vállalko
zás-szervező szakos főiskolai hallgatókat vizsgáltunk. Feltehető természetesen, hogy azoknak az erei
ben, akik ide jelentkeztek, „vállalkozói vér folyik" (legalábbis csörgedez), mégsem az volt a célunk, hogy 
megtudjuk: milyenek (mennyire vállalkozók), hanem az, hogy a vállalkozói jellemzők és a személyiség
jegyek közötti kapcsolatot feltárjuk. 

2.1 MÓDSZEREINK 

• Utánanéztünk a szakirodalomban, ki mit gondol a vállalkozói tulajdonságokról (2.1.1.) 
• Összeállítottuk a „Vállalkozói tulajdonságok" listáját, és megvizsgáltuk, milyennek gondolják 

hallgatóink a sikeres vállalkozót és magukat (2.1.2.) 
• „Vállalkozói alkalmasság" mérésére szolgáló eljárásokkal megállapítottuk a hallgatók „vállalkozói 

paramétereit" (2.1.3.)" 
• E célra összeválogatott eljárásokkal megállapítottuk a hallgatók személyiség-jellemzőit (2.1.4.) 
• Összefüggéseket kerestünk a vállalkozói jellemzők és személyiség-tulajdonságok között (2.2.) 

2.1.1. A vállalkozói tulajdonságok a szakirodalomban 

Amikor ötletünket kutatási szándékká érleltük, nem gondoltuk, hogy a kérdésnek ekkora szakirodal
ma van már. Azt feltételeztük ugyan, hogy a bennünket foglalkoztató téma van annyira releváns és fontos, 
hogy már más szakembereknek is eszébe jutott, de nem számítottunk ilyen könyvtárnyi közlemény-
özönre. Saját addigi olvasmányaink (főként könyvek) száma alig haladta meg a tucatot, így aztán hatalmas 
meglepetés volt számunkra az AVF és az MTA Pszichológiai Intézetének könyvtárai révén (Somoskői 
Jánosné és Gerő Ágnes szíves segítségével) megkapott sok száz egységet tartalmazó (pedig csak német és 
angol nyelvterületre, és az utóbbi kb. 10-15 évre vonatkozó) címlistája, amelyben a rövidebb-hosszabb 



szakcikkek mellett bőven voltak vaskos kézikönyvek és doktori disszertációk is. A beszerzett munkák 
irodalomjegyzékéből is sokat meghozattunk, így a két nyelvterületen az utóbbi években megjelent több, 
mint félezer közleményt ismertünk meg. Az irodalmi áttekintés során a másodhivatkozásokat is felhasz
náltuk: az éppen olvasott tanulmányban hivatkozott munkákat beszereztük, de csak akkor ismertetjük 
őket, ha magunk is használható információt találtunk bennük. 

A közlemények kérdésfeltevései két csoportba oszthatók: 
• Milyennek kell lennie a vállalkozónak? (vállalkozói alkalmasság) 
• Milyen személyiség jellemző a vállalkozókra? (prediszpozició) 

Az alábbiak során természetesen csak a szűkebb témánk szempontjából fontosabbnak ítélt közlemé
nyeket tekintjük át. Először azokat a munkákat ismertetjük, amelyek teoretikus kiindulásúak, vagyis azt 
elemezték, milyennek &e//(-ene) lennie a sikeres vállalkozónak (ezek a munkák az alapjai az alkalmasság
vizsgálatoknak), azután térünk rá azokra az empirikus kutatásokra, amelyek azt vizsgálták, milyen szemé
lyiségűek a vállalkozók. 

2.1.1.1. Milyennek kell(ene) lennie a sikeres vállalkozónak? 

Egy vállalkozás indítása nagymértékben egyéni döntés, amely bizonyos egyéni tulajdonságokat, kva
litásokat feltételez, amely tulajdonságok a vállalkozói magatartásnak is feltételei (Littunen, H. , 2000; 
Gibb, A., Ritchie, J., 1982). Van olyan szerző (aki egyébként a vállalkozói magatartást a pszichológiai 
elméletek nézőpontjából igen magas színvonalon elemzi), aki szerint a vállalkozási magatartás pszicho
lógiájának alapvetően a döntési folyamatokra kell összpontosítania: „A vállalkozási magatartás tanulmá
nyozása ennél fogva abból áll, hogy gondosan összhangba hozzuk valamennyi társadalomtudomány leg
fontosabb fogalmait és elveit, annak érdekében, hogy megérthessük a döntési folyamat vállalkozáselmé
leti összefüggéseit." (McGuire, J.W., 1971) 

A fejezetcímben feltett kérdésre választ kereső szerzők többsége a „vállalkozó" és „vállalkozás" fogal
mak implikált jellemzőit fejtik ki. Gondolatmenetük szerint, ha pl . azt állítjuk, hogy a vállalkozó az a 
személy, aki felismer (észrevesz, kitalál) egy lehetőséget, akkor ebben implikáltan azt is állítjuk, hogy a 
sikeres vállalkozó értelmes, kreatív, tájékozott, stb., hisz ezek nélkül a tulajdonságok nélkül nem lenne 
erre képes. Tovább menve, ha a vállalkozó elég értelmes, akkor azt is tudnia kell, hogy jövendő vállalko
zásának sikere nem garantált (legalábbis nem száz százalékos), tehát kockázatvállalónak, kudarctűrő
nek, stb. is kell lennie, másként nem lenne képes elviselni a bizonytalanság okozta feszültséget. És ha a 
vállalkozó létrehoz és működtet egy szervezetet, akkor vezetői, szervezési készségek is jellemzik őt. Ter
mészetesen a kritériumok közül nem szabad kihagyni a tevékenység gyakorlásához szükséges sajátos 
képességeket és készségeket sem, mint pl. a szakismereteket, a menedzseri készségeket, az üzleti életben 
való tájékozottságot, az üzleti lehetőségek felismerését, a profit felhasználását, a tévedések hatékony és 
gyors korrekcióját, marketing ismereteket, pénzügyi és számviteli ismereteket, stb. (Casson, M . , 1982; 
Caird, S., 1988). Mindeközben nem vonva kétségbe az olyan (részben már említett) személyiségjegyek 
fontosságát, mint innováció, kockázatvállalás, intelligencia, kreativitás stb. Ez a fajta megközelítés 
tehát „per definitionem" (a vállalkozó fogalmának definíciója szerint) írja le a tulajdonságokat. Logikai 
levezetés, következtetés eredményeként normatív tulajdonságokat, kritériumokat fogalmaz meg a szer
ző, tekintet nélkül arra, hogy a valóságos vállalkozók milyenek (ha nem így van, akkor "annál rosszabb a 
valóságnak"). 

Éppen ellenkező gondolatmenetet követnek, de eredményét tekintve hasonlóan járnak el azok a 
szerzők, akik „megnézik", milyenek a sikeres vállalkozók. Jellemzésüket saját mindennapi emberisme
retükre, józan ítélőképességükre alapozzák, így „állapítják" meg a vállalkozói tulajdonságokat. Ezek a 
tulajdonságok szintén normatív jellegűek, a szerzők ugyanis (kimondva - kimondatlanul) így gondol
kodnak: „Saját szememmel látom, hogy milyenek a sikeres vállalkozók, tehát tudom, hogy milyennek 
kell lennie a sikerese vállalkozónak. A gondot az jelenti ezekben a közleményekben, hogy a tulajdonsá
gok kiválasztása és megfogalmazása sok esetben erősen egyéni, nem szakszerű, tehát szinte csak adott 
minta -adott szakember viszonylatban értékelhetők. (Egy szakember, pl . azt mondta, hogy a vállalkozók 
"tüchtig" emberek. Kérdésemre, hogy ez mit jelent, azt mondta: barátságosak, kedvesek. Meglepődött, 
amikor közöltem vele a német szó valódi jelentését: „rátermett, ügyes, alkalmas".) Mindkét eljárás elő
nye az, hogy valóságos, konkrét és áttétel nélküli, értelmezést nem igénylő „life data" tulajdonságokkal 
operál, de közös hátrányuk az, hogy nem mérésen alapuló állításokat fogalmaznak meg, vagyis megbízha
tóságuk kétséges. Mégis, ezek a gondolati vagy tapasztalati úton előállított tevékenység- és tulajdonság
listák képezik az alapját az összes alkalmasság-vizsgáló mérőeszköznek. 
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Arra vonatkozóan azonban, hogy mi a vállalkozás, mit csinál és milyen személyiségű a vállalkozó, 
koránt sincs megegyezés (Milton, D.G. , 1989; Burch, J.G., 1986). Egy irodalmi áttekintés (Cunningham, 
J.B., Lischeron, J., 1991) a vonatkozó nagyobb elméleteket hat csoportban tárgyalja, amelyek között 
menedzser-szemléletű (arra irányul, amit a vállalkozó csinál), vezetői szemléletű (a vállalkozó vezetői 
tevékenységére összpontosító), szervezeti beállítottságú, pszichológiai szemléletű stb. iskolákat különít 
el. Az egyes iskolák azután saját koncepcióik köré rendezik az elvárt tulajdonságokat. így pl . a „személyi
ségközpontú" iskola szerint a vállalkozók intuitívek, energikusak, stabilak és magabiztosak; a klasszikus 
iskolák szerint innovatívak, kreatívak és feltalálók; 3. menedzser-iskola szervezőnek, kockázatvállaló
nak, egyéniségnek tartja őket; a vezető szemléletűek pedig azt feltételezik, hogy a vállalkozók fő jellem
zői a motiválás, irányítás, és vezetés; végül az „intrapreneurship" szemléletben a vállalkozó szervezeten 
belüli menedzseri kvalitásain van a hangsúly. (Hian Chye Koh, 1996) 

Nem véletlen tehát, hogy nem találtunk általánosan használható alkalmasság-vizsgáló eljárást. Egy 
ilyen módszer megalkotásához ugyanis először magának a vállalkozói tevékenységnek (mégpedig minden
nek, ami vállalkozói tevékenység) és a vállalkozói magatartásnak (személyiségnek), tulajdonságoknak az 
operacionalizására lenne szükség. Ismerni kellene tehát a vállalkozói tevékenység (foglalkozás) pálya
profilját, továbbá az ehhez szükséges összes humán kompetenciát (képességeket, készségeket, viselkedési-
és magatartási mintákat, stb.). A vállalkozói tevékenység és magatartás fogalmának ilyen szintű és jelle
gű kimunkálását azonban eddig még senki sem végezte el. (Kutatásunk következő szakaszában éppen ezt 
tekintjük egyik alapfeladatunknak.) 

Ez azonban csak az egyik (igaz, alapvető) probléma. A másik abból az ismert pszichometriai nehézség
ből fakad, ami ^.képesség és alkalmasság viszonyában rejlik. A humán kompetenciákat vizsgáló eljárások 
során produkált teljesítmény a vizsgált személynek az alkalmasságát csak valószínűsíti, de nem tanúsítja. 
Alkalmasságot csak a konkrét munkavégzésben lehet bizonyítani. Azok a teljesítmények (tesztekben, 
kérdőívekben, stb.), amelyek alapján a képességek, készségek, stb. (humán kompetenciák) megítélésére 
vállalkozunk, a valós munkateljesítménnyel még akkor is csak távoli kapcsolatban vannak, ha az illeszke
dés a kompetencia és a vizsgáló eljárás között tökéletes (ami sajnos távolról sem így van, rengeteg ad hoc 
jellegű, szakszerűtlen, „botcsinálta" módszer van forgalomban, amelyeknek mind érvényessége, mind 
megbízhatósága erősen kétséges). A távoli kapcsolat úgy értendő, hogy maga a képesség is csak sokszo
ros áttétel révén, többszörös meghatározottságban valósul meg bármely valós teljesítményként, másrészt 
úgy, hogy a mostani (itt és most) teljesítmény alapján csak korlátozott mértékben következtethetünk 
majdani (munkahelyi) teljesítményre, vagy - különösen - alkalmasságra. (A probléma részletes tárgyalá
sát lásd: Mérei Ferenc, Szakács Ferenc, 1974, Zakar András, 1988; Kecskés Tünde, 2002.) 

A vonatkozó szakirodalomban egyetértés van abban, hogy a vállalkozói tevékenység lényeges ténye
zői a kezdeményezés, a társadalmi-gazdasági mechanizmusok területén végzett valamilyen szervezés, új
jászervezés és az erőforrások felhasználása során elengedhetetlenül adódó kockázat, kudarc elfogadása 
(Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1991). A pszichológiai vonatkozásokat részletesen tárgyaló szakirodalmi 
vélekedéseket (pl. McGuire, J.W., 1971; Schein, E.H. , 1978) csak egészen kis mértékben eltúlozva azt 
állíthatjuk, hogy a vállalkozás lényegében alig más, mint valamilyen sajátos viselkedés, magatartás, tevé
kenység (kezdeményezés, szervezés, vezetés, stb.), s a sikeres vállalkozóra azok a készségek jellemzők, 
amelyek e tevékenység ellátásához szükségesek. Egy igen híres nem pszichológiai szakkönyv így ír erről: 
„A vállalkozás szinte minden megfogalmazása megegyezik abban, hogy egyfajta viselkedésről beszélünk, 
amely magában foglalja: 1) a kezdeményezést, 2) a társadalmi-gazdasági mechanizmusok szervezését és 
újjászervezését az erőforrások és helyzetek előnyös gyakorlati felhasználása érdekében, és 3) a kockázat 
vagy a kudarc elfogadását". (Shapero, A., 1975, hivatkozás: Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1991) 

Általánosan elfogadott feltevés az is, hogy ezekhez a tevékenységekhez bizonyos képességekre, készsé
gekre, tulajdonságokra van szükség (rátermettség, hozzáértés, munkaképesség, kockázatvállalás, ku
darctűrés, stb.) Kiemelten fontosnak tartja a szakirodalom a vállalkozói önismeret kérdését is (Kristály 
Mátyás, 1997). 



A vállalkozóképzés során megszerzendő legfontosabb készségeket a szakirodalom (Ronstadt, R.C., 
1985, hivatkozik rá: Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1991) az alábbiakban fogalmazza meg: 

a vállalkozásról alkotott vélemények, és a tények megkülönböztetése, 
realitásérzék, 
kreativitás, 
a bizonytalanság tűrése, 
a lehetőség felismerésének készsége, 
vállalkozásindító készség, 
vállalkozás-stratégiai készségek, 
az életpálya megítélésének készsége, 
a környezet értékelésének készsége, 
az etikai értékelés készsége, 
üzletkötési készség, 
kapcsolatháló kialakítási készsége, 
nyereséglefölözési készség. 

(Attól eltekintve, hogy a felsorolt tételek nem mindegyike készség, beláthatóan hasznos tulajdonsá
gokról van szó.) 

Egy tankönyvként is használt magyar szakkönyv szerzője amerikai forrásból (Bygrave, W., 1994) vette 
át a sikeres vállalkozó jellemzőinek alább idézett listáját (Vecsenyi János, 1999): 

• Álomépítő: A vállalkozóknak van egy álmuk arról, hogy milyen lesz a jövőjük és a cégük jövője. 
Ennél is fontosabb, hogy képesek álmaikat valóra váltani. 

• Döntéshozó: Nem sokat hezitálnak. Gyorsan hoznak döntéseket. Ez a gyorsaság fontos szerepet 
játszik a sikerben. 

• Végrehajtó: Amikor elhatározzák, hogy mit fognak csinálni, azonnal hozzálátnak a végrehajtáshoz. 
• Megszállott: Teljes elkötelezettséget éreznek vállalkozásuk iránt. Még akkor sem adják fel, ha 

áthághatatlan akadállyal találkoznak. 
• Eltökélt: Annyira elmerülnek a vállalkozásukban, hogy az gyakran a családi, baráti kapcsolatok 

megromlásához is vezethet. Szinte semmi másra nem figyelnek. A napi húsz órás, heti hét napos 
munka sem idegen tőlük, különösen a vállalkozás indításakor. 

• Szeretetteljes: A vállalkozók szeretik azt, amit csinálnak. Szeretik termékeiket, szolgáltatásaikat. Ez 
a szeretet segíti őket túl a nehézségeken. 

• Részletekre is figyelő: Az ördög a részletekben bújik el. A vállalkozó ügyel minden fontos részletre, 
különösen az induláskor és a növekedésnél. 

• Független: A vállalkozó saját sorsának kovácsa és nem akar mások irányítása alatt dolgozni. 
• A pénzt jutalomnak tekintő: A gazdagság iránti vágy nem az elsődleges szempont a vállalkozó 

életében. A pénz inkább a siker mércéje, mint célja. A vállalkozók azt feltételezik, hogy ha 
sikeresek, akkor ennek meglesz a jutalma. 

• Társ: Sok vállalkozó megosztja a vállalkozás részvényeit a vállalkozás kulcsembereivel, akik fontos 
szerepet játszanak a vállalkozás sikerében. 

Egy távoktatási tankönyv (Pálinkás Jenő, 1996) így ír: 
„Megítélésünk szerint időben változók a vállalkozói jellemzők, a sikeres vállalkozóval szemben tá

masztott követelmények. Egy vállalkozás elindításához fontos, hogy a vállalkozó adottságai legyenek az 
önbizalom, a leleményesség, a kezdeményezőképesség, jó ítélőképesség, előzetes kapcsolat, racionális 
kockázatvállalási készség. Ahhoz azonban, hogy egy elindult vállalkozás tartósan fennmaradjon, és 
d inamikusan növekedj ék szükséges, hogy a vállalkozó szakmai, szakterületi tudással rendelkezzék (vagy 
ezeket sürgősen meg kell szereznie), meghatározóak üzleti ismeretei és ezek minősége, személyiség
jegyei, amelyeket az alábbiakban csupán felsorolásszerűen említünk meg: 

• jó gyakorlati érzék, tudja, hogy mit, mikor kell tenni; 
• önállóság és fejlődő-készség; 
• kíváncsiság, fogékonyság az új iránt; 
• állhatatosság, kitartó szívósság; 
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• kreativitás és intuitív készség, igyekszik alakítani, de legalábbis előre látni az eseményeket; 
• kommunikációs készség, jó partnerkapcsolatok, képesség arra, hogy az emberekből 

a legjobb adottságokat hozza ki ." 

Ezek az általános megfontolásokon, tapasztalatokon alapuló vélemények is igen jellegzetes képet 
festenek a vállalkozókról, igazolják, hogy: „Van valami a vállalkozóban, ami megkülönbözteti őt a népes
ség más tagjaitól." (Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1991) 

2.1.1.2. Milyen személyiség-tulajdonságok jellemzik a vállalkozókat? 

Számos szerző nem elégedett meg a „vállalkozó" és „vállalkozás" fogalmakban implikált tulajdonsá
gok kibontásával, vagy eleve más oldalról közelítette a kérdést. Nem teoretikus alapon vizsgálódtak 
(tehát nem arról értekeztek, hogy milyennek kell lennie annak, aki a vállalkozói tevékenységben sikeres 
akar lenni), hanem empirikus alapú tudományos igényű vizsgálatotokat végeztek, amelyek során pszi
chológiai módszereket (kérdőíveket, teszteket) alkalmaztak (tehát azt akarták megállapítani, hogy való
jában milyenek a sikeres vállalkozók). 

Ezek a vizsgálatok természetesen pszichometriai jellemzéssel szolgálhattak csupán, vagyis arról tájé
koztattak, hogy bizonyos vizsgáló eljárások (tesztek, kérdőívek) mutatói milyen mértékben jellemzik a 
vállalkozói mintát (vagyis, hogy ezt a minta mennyire különbözik más, nem vállalkozói mintáktól). A 
pszichometriai mutatóval azonban az a nehézség, hogy a személyiségre vonatkozó jelentése csak értel
mezéssel, áttételesen bontható ki (Fiske, D.W., 1963; Karczag Judit, Faragó Klára, 1974). Ha pl. arra 
vagyunk kíváncsiak, milyen a vállalkozók személyisége, akkor (mondjuk) a CPI kérdőívet alkalmazva azt 
találhatjuk, hogy a D O mutatójuk értéke szignifikánsan magasabb, mint az átlagnépességé. A DO mutató 
(a kérdőív konstruktőrei szerint) a dominanciára való törekvést fejezi ki, tehát példánk esetében azt 
mondhatjuk, hogy a vállalkozókra jellemző a dominanciára való törekvés. Ez az értelmezés akkor hiteles 
(valid), ha a kérdőívben szereplő kérdések valóban és közvetelenül a dominanciára való törekvésre 
vonatkoznak (és másra nem). Valójában azonban ez csak ritkán van így, legtöbbször áttételesek a kérdé
sek. Ez az áttételesség azonban csak az egyik problémája a pszichometriai mutatóknak. A másik nehézség 
abból adódik, hogy ezek a mutatók olyan konstrukciók, amelyek gyakran csak igen távoli kapcsolatban 
vannak a valóságos vállalkozói tulajdonságokkal, csak bonyolult értelmezéssel (nem egyszer a jelentés 
„csűrés-csavarásával") hasznosíthatók (pl. Introvertált - Extrovertált). Az ismertetések során ezért a teszt
mutatók jelentését „lefordítva" közöljük. 

A pszichológiai sajátosságokat kutató szerzők többnyire abból az előfeltevésből indulnak ki, hogy az 
embert (cselekvésében, tevékenységében, viselkedésében, magatartásában) bizonyos értékek, attitűdök, 
szükségletek határozzák meg. Ha tehát megállapítjuk a vállalkozókra jellemző értékeket, attitűdöket, 
szükségleteket, akkor ezek segítségével megállapíthatjuk egy adott vizsgált személy vállalkozói hajlandó
ságát. A kérdés „pusztán" az, mely módszerek mérik ezeket a tulajdonságokat. A szerzők között nincs 
egyetértés e tekintetben (sem), sok az esetlegesség, ki-ki a saját módszerére „esküszik" (Amelang, M . , 
Barkenau, P., 1986; Bem, D.J., Allén, A., 1974; Hul l , D.L. et al., 1980a, 1980b). 

Alábbiakban egy a szakirodalmat áttekintő szerző (Hian Chye Koh, 1996) nyomán (más szerzőkre való 
hivatkozásait is felhasználva) a leggyakrabban vizsgált pszichológiai jellemzőkkel nyert eredményeket 
tekintjük át. 

• Teljesítményigény: egy igen nagy hatású könyv szerzője (McClelland, D.C. , 1961) nyomán elter
jedt és többször igazolódott az a feltevés, hogy a vállalkozókra magas teljesítményigény jellemző. Ennek 
köszönhetően „ég a vágy" bennük arra, hogy eredményesek, sikeresek legyenek. Az is sokszorosan meg
erősített tapasztalat, hogy ez a teljesítmény-igény szinte minden más vállalkozói tulajdonsággal korrelál 
(Shaver, K.G. , Scott, L.R., 1991). Azt is meggyőző eredmények tanúsítják, hogy a teljesítményigény-szint 
pozitív korrelációban van magával a vállalkozói alkalmassággal is (Johnson, B.R., 1990). 

• Belső kontroll: egy Magyarországon is nagy hatású pszichológiai elmélet szerint (Rotter, J.B., 1966) 
azok az emberek, akik úgy vélik, életvezetésük során legtöbbször saját belső nézeteik kontrollja szerint, 
saját felelősséggel cselekedtek és a külső tényezők meghatározó erejét kevesebbre becsülik (vagyis „ön
vezérlő, önkontrollos" rendszerként működnek), magas szintű teljesítményigénnyel jellemezhetők. Ők 
inkább hajlamosak vállalkozói magatartásra, mint azok, akik szerint az életben legtöbbször a külső ténye
zők hatalma (kontrollja) érvényesül. (A kérdés magyar nyelvű ismertetése és irodalmi áttekintése: Phares, 
E.J., 1983 ) Sőt, olyan szerző is akadt, aki az eredményes és nem eredményes vállalkozók között is 
szignifikáns különbséget talált a kontrollhely vonatkozásában, előbbiekre találván jellemzőnek a belső 
kontrollhelyet (Mitton, D.G. , 1989) Több szerző hívta fel a figyelmet arra, hogy a „kontrollhely" (és ezen 



belül mind a „külső-kontroli", mind a „belső kontroll") fogalma több faktoros. Olyan véleményeket is 
megfogalmaztak, amelyek szerint a „külső" és „belső" kontrollt egymástól független dimenzióknak kell 
tekinteni (Wong, T.P., Sproule, C.F., 1984). 

• Kockázatvállalás: többen úgy találták, hogy a bizonytalan döntéshelyzetekben esélyt kereső (tehát 
kockázatot vállaló) személyek a vállalkozók között különösen gyakoriak, ezért feltételezték, hogy ez 
egy sajátos vállalkozói tulajdonság (Palmer, M . , 1971; Sarachek, B., 1978) 

• Bizonytalanság-tűrés. Ha nincs elegendő információnk egy helyzet strukturálásához (megértésé
hez), akkor ezt bizonytalanságként éljük meg. A vállalkozók számára (egyes szerzők szerint) az ilyen 
helyzetek inkább kihívást jelentenek, amelyeket szívesen vállalnak, ezért a nagyfokú bizonytalanságtűrő 
képességet vállalkozói tulajdonságnak tekintik (Schere, J., 1982, Sexton, D.L., Bowman, N . , 1985). 

• Magabiztosság: Egy vállalkozónak hinnie kell önmagában, abban, hogy képes megvalósítani célja
it. Ehhez természetesen az szükséges, hogy saját szakmai kompetenciájáról meg legyen győződve. Több 
szerző azt találta, hogy ez a tulajdonság, számos más személyiségjellemzővel (mint pl. belső kontrollhely, 
kockázatvállalás, bizonytalanság-tűrés) együtt vállalkozói tulajdonságnak tekinthető (Robinson, P.B., 
et al., 1991.) 

• Újítási, megújulási képesség (innovativitás): Sokan és régóta gondolják úgy (pl. Schumpeter, JA . , 
1934), hogy a vállalkozókra jellemző az üzleti tevékenységben új és egyéni utak keresése, egyéni módsze
rek (termékek) ki- (fel-) találása. 

Egy igen alapos doktori disszertáció a Cattel-féle 16 faktoros személyiség-kérdőívet alkalmazta (a 
módszer magyar nyelvű ismertetése: Karczag Judit, 1994), 63 férfi vállalkozó esetében (Aldridge, J.H., 
1997). Összehasonlítva a vállalkozók, az átlagnépesség és a középvezetők eredményeit azt találta, hogy a 
vállalkozókra az átlagnépességhez mérten fokozott méretű absztrakt gondolkodás, érzelmi stabilitás, 
dominancia, szabály tudat, szociális bátorság, nyitottság és önbizalom jellemző. Egy 225 kis- és közép
vállalkozóra valamint 113 vállalkozás indítását fontolgató személyre kiterjedő vizsgálat (Brandstaetter. 
H. , 1997) azt tanúsította, hogy az „alapítók" (akik maguk indították be, vagy szándékoztak beindítani 
vállalkozásukat) érzelmileg stabilabbak, asszertívebbek, függetlenebbek és elégedettebbek, mint azok, akik 
örökölték, vagy beházasodás révén nyerték vállalkozásukat. Hasonló célú vizsgálatukban más szerzők azt 
találták, az első generációs „alapító" vállalkozók asszertívebbek, kontrolláltabbak, nagyobb képzelöerö-
vel rendelkeznek, de gyanakvóbbak, mint második generációs társaik, akikre inkább a bizalom, aláza
tosság, gyakorlatiasság, fegyelmezettség és barátságosság jellemző (Fraboni, M . , Saltstone, R., 1990). Egy 
vizsgálatban, amely 100 vállalkozót érintett, azt találták, hogy a vállalkozói magatartást vizsgáló skálá
ban magas pontértéket elért személyek, és bizonyos személyiségjegyekben (pl. fluencia, flexibilitás, origi
nalitás, kreativitás) kiemelkedő személyek mindnyájan igen magas teljesítménymotivációval rendelkez
tek (Shukla, P., 1995). 

Sokan kíséreltek meg olyan módszert kialakítani, amellyel megjósolható lenne a vállalkozói alkal
masság, sikeresség. Egy ilyen tanulmányban szerzők az USA 20 államára kiterjedő széleskörű felmérésben 
767 kisvállalkozótól és vállalati vezetőtől nyert adatok alapján kimutatták, hogy a vállalkozók magas 
teljesítménymotivációval, magas kockázatvállalási hajlandósággal és innovációs készséggel jellemez
hetők. 

Egy szlovák szerző (Jurocova, M. , 1993) a vállalkozók fontos jellemzőiként azonosította a következő 
tulajdonságokat: hosszú és rövid távú célok kitűzésének készsége, munka iránti elkötelezettség, kockázat
vállalási hajlandóság, elfogadható mértékű kockázat vállalása. Egy igen érdekes és provokatív című 
(„Ártalmas-e az egészségre a vállalkozói stressz?") tanulmány (Buttner, E.H. , 1992) kimutatta, hogy a 
vállalkozói léttel kapcsolatos stresszt a vállalkozók sikeresebben tudják kezelni, mint a vezetők a saját 
munkahelyi feszültségeiket, de a magánélet és a vállalkozás közötti konfliktusokat nehezebben viselik. 
Szerző kapcsolatot keresett az A-típusú magatartás és vállalkozói magatartás között és azt a meglepő 
eredményt közli, hogy a B-típus kevésbé stressztűrő, mint az A-típus (a kérdést korábbi tanulmányaink
ban részletesen tárgyaltuk: Bánfalvi Mária és munkatársai, 2002; Szakács Ferenc és munkatársai, 2002). 
Más irányú vizsgálódásai közben az előző szerzővel némiképpen hasonló eredményre jutott egy német 
szerző, aki kreatív német vállalkozókat vizsgált (akiket az átlagembernél bizonyára több stresszhatás ér) és 
azt találta, hogy bármilyen keményen dolgozzanak is, jobb egészségnek örvendenek mint az átlagos 
emberek (Goebel, P., 1991). 

A pszichológiai vizsgálatok nemcsak a személyiség (valamilyen módszerrel mért) sajátosságaira (voná
saira) terjedtek ki. Számos tanulmány xzattitűdök, életrajzi adatok, üzleti viselkedés, demográfiai ténye
zők, stb. jelenségeit is vizsgálódása körébe vonta.(Fraboni, M. , Saltstone, R., 1990). A „szociális fejlődés 
és az „interakcionalizmus" modelljében gondolkodó szerzők (Gibb,A., Ritchie, J., 1982; Winfield, 1., 
1984)) szerint ezek a tulajdonságok a környezeti tényezők (különösképpen a szocio-ökonomiai kultúra, 
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és a saját vállalkozás helyzetének változása) hatására nagy mértékben változhatnak (Gilad, B., Levine, P., 
1986 E feltevést a „cross-cultural" tanulmányok nem egységesen válaszolják meg, bár a már tárgyalt alap
vonások tekintetében meglehetősen hasonlónak látszanak a keleti és nyugati kultúrák: mindenütt jel
lemző a vállalkozókra pl . a/okozott teljesítményigény (McGrath, R.,Macmillan, I., 1992) és a kockázatvál
lalás. Ez utóbbi tulajdonságot azonban a szakirodalom (Bird,B., 1989) nem tekinti egységes attitűdnek, 
hanem gazdasági, kapcsolati, érvényesülési (karrier), továbbá pszichológiai és egészségügyi kockázatot 
különböztetnek meg, megjegyezve, hogy a vállalkozói tevékenységgel szervesen csak a gazdasági kocká
zat vállalása függ össze, míg a többi ettől független egyéni jellemző (Brockhaus, R.H., 1976). 

Egy meghökkentő tanulmány (Green, R. et al., 1996), azt feszegeti, hogy vannak-e az orosz vállalko
zóknak olyan tulajdonságai, amelyek megkülönböztetik őket a nyugati gazdasági körülmények között 
működő vállalkozóktól. Egy korábbi teoretikus jellegű munka szerzője (Radaev, V., 1993) szerint az 
orosz vállalkozóknak három típusa különböztethető meg: a) azok, akik „magas helyekről" jöttek és a 
privatizáció révén tettek szert hatalmas vagyonra és ennek megfelelő kapcsolati tőkével is rendelkeznek 
(szerző „nomenklatúra-rekrutáknak" nevezi őket); b) a „független vállalkozók", akik „sehonnaniak" (akár
honnan jöttek) és saját erőből küzdöttek fel magukat, végül c) az „árnyék-gazdaság" résztvevői, akik 
„feketén" kívánnak érvényesülni. A fentebb hivatkozott vizsgálat a b) csoportba tartozó („független") 
vállalkozók négy személyiség-tulajdonságára terjedt ki., a teljesítményigényre (Smith J .M, 1973 módsze
rével), a kontrollhelyre (Furnham, A., 1986 módszerével), a „munkaerkölcsre" (Mirels, H . , Garrett, J., 
1971) módszerével) és az Jntrinsic" (azazbelső, immanens) munkamotivációra (Warr, P. etal., 1979 
módszerével). Eredményeik azt tanúsítják, hogy nincs szignifikáns különbség az orosz és a nyugati vállal
kozók között a kontrollhely, a teljesítményigény és a munkaerkölcs tekintetében. (Szerzők megjegyzik, 
hogy az immanens munkamotiváció viszonylag alacsonyabb értéke talán az ínséges gazdasági környezet
tel magyarázható, ahol az anyagi javak megszerzése életszükséglet.) Egy Indiában készült vizsgálatban a 
szerző gyors ütemben fejlődő és nem fejlődő vállalkozásokat (vállalkozókat) hasonlított össze 22 
pszichoszociális változó mentén (Singh, S., 1988). Más szerzőkhöz (Cortes, J.B., 1961) és saját korábbi 
munkáihoz (Sing, S., 1978; Singh, S., 1979) hasonlóan azt találta, hogy a „fejlődő" vállalkozók teljesít
ménymotivációja magasabb, mint a „nem fejlődőké". Hasonlóképpen elkülöníti a „fejlődőket" a 'nem 
fejlődőktől" a következő tulajdonságok magas értéke: érzelmi stabilitás, magabiztosság, felfelé törekvés, 
változtatásra és fejlődésre való képesség, kompetitivitás, pontosság, kemény munka, munkakényszer 
elviselése, képzettség. A „nem fejlődőkre" a következőket találta jellemzőnek: szelídség, bűntudat, szo
rongás, felhalmozás (gyűjtés), magas kockázatvállalás, hagyományos beállítottság. 

Egy tanulmány szerzője azt a kérdést tette fel, hogy vajon a körülmények hatalma, vagy a személyes 
tulajdonságok eredményezik-e, hogy ugyanazt a tevékenységet valaki alkalmazottként, vagy vállalkozó
ként végzi. Azonos foglalkozású (klinikai szociális munkás) személyek közül külön csoportba gyűjtötték 
azokat, akik magánpraxisként művelték szakmájukat és összehasonlították azokkal, akik alkalmazottként 
dolgoztak. Szándékuk az volt, hogy megállapítsák a „vállalkozói személyiségvonásokat", hisz a privát 
praxis lényegében üzleti vállalkozásnak tekinthető (Seiz, R.C., Schwab, A.J., 1992). Eredményeik rész
ben eltérnek a szakirodalomtól (pl. nem találtak különbséget sem a kontrollhelyben, sem# teljesítmény
igényben), nagyrészt azonban kongruensek azzal (pl. a vállalkozókra jellemzően magas értéke a fruszt-
rációs toleranciának, az autonómia-igénynek és a standard feladatokkal szembeni averziónak). 

Egy másik munka azt a szempontot veti fel, hogy a vállalkozói tevékenység, a különféle fejlesztő 
tréningek, a vállalkozás sikere, a vállalkozók közötti eredményes együttműködés fejlesztően hatnak a 
vállalkozó személyiségére: növekszik a teljesítmény-motiváció, és kooperációs készség. (Változatlan ma
rad azonban a dominanciára való törekvés.) Szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a személyiségvizsgáló 
kérdőívek bizonyos mértékig „állapotfüggők" (azaz a válaszok függenek attól, hogy a megkérdezett ép
pen milyen élethelyzetben, „passzban" van), ezért a vállalkozói személyiségtulajdonságok mérésekor 
figyelembe kell venni, hogy a vállalkozás milyen stádiumában történt a vizsgálat (Littunen, H . , 2000). 
Ennek a szempontnak a relevanciáját régebbi szerzők is alátámasztják, akik a szociális tanuláselmélet 
felől fogalmazták meg a személyiség kialakulásának folyamatát (Rotter, J., Chance, J., Phares, J., 1972). 
Azt az általános tapasztalatot, hogy a vállalkozókra szinte kivétel nélkül magas fokú teljesítményigény 
jellemző, egy szerző úgy próbálta meg hasznosítani, hogy ennek az egy tulajdonságnak a mérésével 
igyekezett megjósolni a későbbi vállalkozói alkalmasságot (Hansemark, O.C., 2000). Korábbi tapasztalatai 
(Hansemark, O.C., 1997) és szakirodalmi adatok (Durand, D., Shea, D., 1974; Fineman, S., 1977) alapján 
kétféle módszert alkalmazott. Az egyik egy kérdőív volt (Cesarec, Z . M . , 1973), a másik egy projektív teszt 
(TAT). Ennek során a vizsgált személynek történetet kell kitalálnia képeken levő helyzetek szereplőiről 
(Murray, H.A., 1938,; Murray, H.A., 1943). A „projekció" lényege: az ember hajlamos arra, hogy a benne 
munkáló érzelmek, szükségletek, stb. szerint értelmezze helyzetét, ezeket „kivetítve", szubjektíven visel
kedjék. Ha ez igaz, akkor az várható, hogy azok a személyek, akikre erős teljesítményszükséglet jellem
ző, ezt kivetítik a képeken levő helyzetekre és a teljesítményigényt beleszövik a kitalált történetekbe. 



Szerző feltevése nem vált be, a TAT-képek alapján nem volt megjósolható a későbbi vállalkozói teljesít
mény, míg a kérdőív adatai szerint igen. Végül, hogy negatív tulajdonságokról is essék szó: egy tanul
mány a vállalkozókra jellemző enyhe szociopata viselkedésről számol be (Wilson, E.K., Solomon, G.T., 
1989). 

Korántsem gondoljuk, hogy a vonatkozó szakirodalomról tökéletes áttekintést tudtunk adni. Lehet, 
hogy annak a szerzőnek van igaza, aki (ugyancsak a szakirodalom áttekintése alapján) ezt a kérdést tette 
fel egyik munkájának címében: ,Miről beszélünk tulajdonképpen akkor, amikor vállalkozásról beszé
lünk?" (Gartner, W.B., 1990) Az is lehet, abban is igaza van ennek a szerzőnek, és másoknak, hogy az a 
kérdés: ,Mi a vállalkozó?", rossz kérdés, nem biztos, hogy egyáltalán érdemes rá válaszolni (Gartner, 
W.B., 1989; Carland, J.W., Hoy, F. Carland, J.A.C., 1988). Bízunk abban, hogy az eddig leírtakkal is 
segítettünk valamelyest a téma iránt érdeklődőknek. A még át nem nézett, de már megrendelt szakiro
dalmi adatok (pl. Begley, T .M. , Boyd, D.P., 1987; Caird, S.P., 1993; Carsrud, A.L. , Olm, K.W., Eddy, 
G.G., 1986 és különösképpen Miner, J.B., 1997), valamint mindazok a közlemények, amelyek a vállal
kozói alkalmasság megjóslásának lehetőségeivel foglalkoznak, már következő kutatási témánk irodalom
jegyzékében fognak szerepelni. 

2.1.2. Vállalkozói tulajdonságok vizsgálata 
(azoknál a módszereknél, amelyek számszerűsíthető eredményt adtak, 
az egyes mutatók után zárójelben közöljük azt a sorszámot, amellyel az adatbázisban " szerepel) 

A „Vállalkozói tulajdonságlista" összeállításához, az áttekintett szakirodalomban fellelhető tulajdon
ságok mellett figyelembe kívántuk venni az ÁVF oktatóinak szakvéleményét is. Arra kértük őket, hogy 
válaszoljanak arra a kérdésre: „Milyen a jó vállalkozó?" és soroljanak fel válogatás nélkül mindent, ami 
eszükbe jut. A végül összeállított listába a leggyakrabban szereplő 46 tulajdonság került. 

Vizsgálatainkban ezt a tulajdonságlistát egyrészt önértékelésként alkalmaztuk (2a változat), amelynek 
során azt tudakoltuk, hogy a hallgatók ezeket a tulajdonságokat milyen mértékben tartják magukra jel
lemzőnek, másrészt azt, hogy a hallgatók szerint ezek a tulajdonságok milyen mértékben jellemzők a 
sikeres vállalkozókra (2b változat). A módszert egy korábbi közleményünkben (Szakács Ferenc és munka
társai, 2001) ismertettük. 

2.1.3. Hallgatók vállalkozói alkalmasságának vizsgálata 

2.1.3.1. Vállalkozási ötletek 

Összeállítottunk egy kérdőívet, amelynek segítségével hallgatóink vállalkozói rátermettségét kíván
tuk megismerni oly módon, hogy vállalkozási ötleteket kértünk tőlük. Tájékoztattuk őket arról, hogy 
egy amerikai folyóirat milyen ötleteket gyűjtött össze. Kérdéseink nemcsak az ötleteikre vonatkoztak, 
hanem azt is tudakoltuk, mennyiben és hogyan látják megvalósíthatónak azokat. Sajnos ez a kísérletünk 
kudarcba fulladt: a kiosztott 400 kérdőívből (amelyet hazavihettek és név nélkül is leadhattak volna) 
mindössze 15-öt kaptunk vissza. A kudarc okát keresve, a hallgatóktól kapott visszajelzések alapján a 
következő magyarázatokat találtuk: 

• A feladat nem volt érdekes, nem látták át a fontosságát, nem volt „jegy-értéke" tehát nem 
voltak hajlandók foglalkozni vele a túlterheltségük miatt. 

• Elfelejtette, nem volt rá ideje. 
• Nem értette meg a feladatot, nem tudta, mit kell írnia. 
• Nem talált „méltó" ötletet, amelyet érdemesnek tartott volna leírni. 
• Számos ötlete van ugyan, de nem volt hajlandó leírni, mert attól tartott, hogy mások 

(évfolyamtársai, tanárok) ellopják tőle és „saját pecsenyéjüket sütik vele". 

A megismételt alkalommal 100-nál több kérdőív érkezett vissza, sajnos szinte kivétel nélkül a példa
ként megadott ötletek valamelyikét írták be. A felmérés eredményeit így az Eredmények (2.2.) fejezetben 
nem tudjuk közölni. 



2.1.3.2. Vállalkozói (rendezvényszervezési) teljesítmény 

A vállalkozásszervező szak II. éves hallgatói a második félévben a „Szervezési gyakorlat" c. 30 órás 
tantárgy keretében önálló rendezvényt szerveznek és bonyolítanak le. Ennek során az ötlettől a megva
lósításig mindent önállóan végeznek, a Főiskolától kapott pénzügyi keretet saját hatáskörben használják 
fel és a szerzett (pénzbeli) szponzor-támogatások összege után osztalékot, a nyújtott teljesítmény alapján 
prémiumot kapnak. A feladat lebonyolításához a tantárgyi útmutatón kívül természetesen igen részletes 
instrukciót kapnak, amely tartalmazza a teljesítményértékelés szempontjait is. Az osztályzatot a munka
csoportok tagjainak egymásról, a team-vezetőknek a tagokról, a koordináló asszisztenseknek és tanárok
nak a hallgatókról készített értékelése alapján a tantárgyfelelős tanár adja. 

A teljesítmény értékelésének mutatói: 
RO (109) = rendezvényszervezői és lebonyolítási teljesítményért kapott tanári osztályzat 
K E (112) = rendezvényszervezői és lebonyolítási tevékenységért társaktól kapott osztályzat 

2.1.3.3. Vállalkozói alkalmasság 

A szakirodalomból (Balogh, J., 1985) átvett kérdőív (fordította: Veres Nóra) „Egy álmon túl..." címmel 
kezdődik ugyan, de igen praktikus szempontok szerint vizsgáljam vállalkozói alkalmasságot a vállalko
zói sikeresség, vállalkozói tulajdonságok és vállalkozói funkciók alapján. 

A kérdőívvel nyert mutatók: 

V (114) = a „Vállalkozói sikeresség" c. kérdőívben elért pontszám 
VT (115) = a „Vállalkozói tulajdonságok" c. kérdőívben elért pontszám 
VA(116) = a „Vállalkozói alkalmasság" c. kérdőívben elért pontszám 

2.1.3.4. Tanulmányi eredmény (az első félévi átlag). Jele: TE 

2.1.4. Személyiség-vizsgálatok 

2.1.4.1. „A vállalkozó jellemzői" 
c. kérdőív (Kristály Mátyás, 1997) a függetlenségigény, a kockázatvállalási hajlandóság 
és a kontrollhely mérésére szolgáló eljárás. 

A kérdőívvel nyert mutatók: 
VÁK (1) = Külső irányítású személyiség 
VÁB (2) = Belső irányítású személyiség 
VNF (3) = Nem független személyiség 
VÁF (4) = Független személyiség 
V K O (5) = Kockázatvállalási hajlandóság 

2.1.4.2. A „Vezetői hajlam" 
c. kérdőívvel (Kristály Mátyás, 1997) a kitöltő személy arra a kérdésre kap választ, 
megvannak-e benne azok a személyiségtulajdonságok, amelyek alkalmassá teszik 
őt arra, hogy jó vezető váljék belőle. 

A kérdőívvel nyert mutató: 

V E H (6) = Vezetői hajlam mértéke 
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2.1.4.3. S-CPI: CALIFORNIA PERSONALITYINVENTORY 
című személyiség-kérdőív rövid formájának (Oláh Attila, 1985; Vargha András, 1999), 
magyar standardizált változata. A kérdőív segítségével alábbi személyiségmutatók 
számíthatók ki: 

D O (7) = D o m i n a n c i a („A skála felvilágosítást nyújt arról, hogy a személy interperszonális kapcso
lataiban törekszik-e domináns szerepre, hova helyezi magát a dominancia - szubmisszió (felé- i l l . alá
rendeltség) tengelyen. A vezetőképességről és a szociális kezdeményezőkészségről is fontos informáci
ókat kapunk. A magas pontérték azt jelzi, hogy a személy képes közösségek összefogására, szervezésére, 
együttesek vezetésére.") 

CS (8) = Státus (vezető pozíció) elérésére való képesség. („A skála azt próbálja megállapítani, 
hogy a személy rendelkezik-e azokkal a személyiség-adottságokkal, tulajdonságokkal, amelyek alapul 
szolgálnak ahhoz, hogy szociális közösségekben vezető pozícióra tegyen szert. Magas pontérték esetén 
a kiemelkedni, fejlődni, előrehaladni akarás motivációs alapjait, illetve igényét diagnosztizálhatjuk.") 

SY (9) = Szociabilitás. („A skála azokat a személyeket azonosítja, akik könnyen és hatékonyan 
illeszkednek be közösségekbe, érzékenyek a közösségi normák iránt, fejlett a decentrálásra, az érzelmi 
kötődésre és a kapcsolatalakításra való készségük. Készek energiájukat a közösség fenntartására és erősí
tésére fordítani. Képességeiket jobban érvényesítik társas térben, a társas kapcsolatok alakításában átla
gon felüli ügyességet árulnak el.") 

SP (10) = Szociális fellépés. Interperszonális készség. („A skála célja az interperszonális kapcsola
tokban nagy önbizalommal, határozott fellépéssel résztvevő, harmóniára, kiegyensúlyozottságra törek
vő, átlagon felüli szociális erőtérrel bíró, szociális interakciókat készség szinten szabályozó személyek 
azonosítása.") 

SA (11) = Önelfogadás. („A skála a személyes értékeivel, képességeivel tisztában levő, az önisme
ret és önértékelés magas szintjén álló, függetlenségre törekvő, kialakított szociális helyzetével és szere
pével elégedett személyek azonosítását célozza.") 

WB (12) = J ó közérzet. („A skála célja azonosítani azokat a személyeket, akik minimalizálják aggo
dalmaikat, panaszaikat, magas szinten elaborálják pszichés feszültségeiket, viszonylagosan mentesek az 
önmagukban való kételkedéstől és elégedettek elért eredményeikkel") 

A N (13) = Szorongás. („Ez a skála a bizonytalan, aggodalmaskodó, kiegyensúlyozatlan, kudarcot 
anticipáló, tökéletlenség érzésével küszködő szenzitív személyeket azonosítja, akiknél a szorongásra 
való hajlam tartós jellegűnek tekinthető.") 

RE (14) = Felelősségtudat. („Ez a skála a lelkiismeretes, munkájukat felelősségteljesen végző, tár
sas kapcsolataikban megbízható, kiegyensúlyozott személyeket azonosítja.") 

SO (15) = Szociális felelősségérzet. („A skála a felettes-én funkciók működésének hatékonyságát, 
a szociális érettség és szociális felelősségérzet mértékét állapítja meg.) 

SC (16) = Önkontroll . („A skála azokat a személyeket azonosítja, akik képesek viselkedésük haté
kony szabályozásáras, indulataik racionális ellenőrzésére, továbbá az alkalmazkodás szempontjából elő
nyös, társadalmilag értékes megoldásokhoz vezető feszültségszabályozásra, a személyiség színvonalát 
emelő feszültség-lereagálásra.") 

T O (17) = Tolerancia . („A skála által azonosított személyek képesek az egyéni és a közösségi érde
kek harmonikus egyeztetésére, a szociális interakciókban keletkező feszültségek tolerálására, elaborálá-
sára. Empátiás készségük átlagon felüli, kiegyensúlyozott viszonyt mutatnak az életterükben mozgó 
autoritatív személyekkel.") 

ES (18) = Énerő. („A skála a fizikailag és pszichikailag egyaránt egészséges, kiegyensúlyozott, haté
kony ego-funkciókkal jellemezhető személyeket azonosítja, akik képességeikhez és felkészültségükhöz 
mért reális életcélokat követnek.") 

GI (19) = J ó benyomás keltése. („A skála azokat a személyeket azonosítja, akik képesek kedvező 
benyomást kelteni magukról és jelentőséget tulajdonítanak annak, hogyan reagálnak rájuk mások.") 

C M (20) = Közösségi magatartás. („A skála célja annak meghatározása, hogy m i l y e n mértékben 
felelnek meg az egyén reakciói és válaszai a kérdőívben felállított átlag-elvárásnak." 

A C (21) = Feladatteljesítésre való (extrinsic) törekvés, konformizmus útján („A skála olyan ma
gasan teljesítmény-motivált személyek azonosítására tesz kísérletet, akiknél a teljesítményre, eredmény 
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elérésére való irányultságot alapvetően extrinsic, azaz külső eredetű motívumok serkentik. Az un. fel
adatteljesítő típus magas pontértéket ér el a skálán.") 

AI (22) = Önálló teljesítményre való (intrinsic) törekvés, függetlenség útján. („A dominánsan 
intrinsic, azaz immanens módon motivált személyeket azonosítja a skála, akiknél a problémák megoldá
sában autonómia érvényesül. Problémaérzékenység, feladatkereső attitűd, kreatív szemlélet jellemzi őket") 

IE (23) = Intellektuális hatékonyság. („A skála célja azonosítani az intellektuálisan hatékony, a 
szellemi tevékenység iránt élénken érdeklődő, a mentális erőfeszítést magasra értékelő személyeket.") 

PY (24) = Pszichológiai érzék. („A skálával azokat a személyeket azonosíthatjuk, akik érzékenyen 
reagálnak mások élményeire, motívumaira, szükségleteire, akik könnyen ráhangolódnak társaik pszichi
kus állapotára és átlagon felüli empátiás készséget mutatnak.") 

EM (25) = Empátia. („A skála célja az érzelmileg nyitott, a másik mélyreható megértésére 
hajlamot mutató, átlagon felüli interperszonális érzékenységgel és érzelmi rezonancia készséggel 
rendelkező személyek azonosítása, ak ik az empátiás beleélés fejlettsége révén könnyen hangolód
nak rá mások érzelmi állapotára és i smer ik fel indítékaikat és motívumaikat. A magas pontértéket 
elérő személyek fejlett empátiás készséggel rendelkeznek, biztonságosan mozognak a társas tér
ben." 

F X (26) = Flexibilitás. („A skálával megállapíthatjuk az alkalmazkodási képesség fejlettségét, a kog
nitív tevékenység rugalmasságát, a szociális viselkedés flexibilitását.") 

FE (27) = Nőiesség. („A skála célja regisztrálni az érdeklődés feminin vagy maszkulin jelleget. 
Magas pontérték mindkét nem esetében inkább nőies érdeklődést, a nőkre jellemző viselkedésformák 
preferálását jelzik. Az alacsony értékekből erőteljes viselkedésre és férfias viselkedési formák előnyben 
részesítésére következtethetünk.") 

F I (28) = Stabilitás - Emocionalitás. („E faktor vezető skálája az Önkontroll (SC) és a több ide 
tartozó skála (GI, WB, TO) is az alkalmazkodás - neurotikusság mentén szelektálja a vizsgálati személye
ket, ez a faktor tehát az Eysenck által kimutatott dimenziót azonosítja.") 

F2 (29) = Extraverzió - Introverzió. (Kifelé fordulás - befelé fordulás.) („E faktor legmarkánsabb 
skálája a Szociabilitás (SY) és az idetartozó további négy skála (DO, SA, CS, SP) ugyancsak az interperszo
nális adekváció és hatékonyság megállapítására használható.") 

F3 (30) = Konvencionalitás. (,A faktor két vezető skálája a Közösségiség (CM), amely az általános 
társadalmi elvárások tiszteletben tartását méri, és a Feminitás (FE), amely a konvencionális nemi szere
pekhez való viszonyt állapítja meg.") 

F4 (31) = Függetlenség, eredetiség. („A faktor vezető skálája a Flexibilitás (FX), két másik skálája 
(AI, PY) pedig a függetlenséget és az érzékenységet, a legfontosabb alkotói erényeket diagnosztizálja.") 

V I (32) = Irányító képesség. („Vezetői skála 1") 

V2 (33) = Frusztráció-tolerancia. („Vezetői skála 2") 

V3 (34) = Szocializáltság. („Vezetői skála 3") 

V4 (35) = Felelősségtudat. („Vezetői skála 4") 

V5 (36) = Teljesítménymotiváció. („Vezetői skála 5") 

V6 (37) = Rugalmasság, önállóság. („Vezetői skála 6") 

BF1(38) = Szociális hatékonyság. („Big Five személyiségdimenzió 1") 

BF2 (39) = Szeretet, segítőkészség. („Big Five személyiségdimenzió 2") 

BF3 (40) = Lelkiismeretesség. („Big Five személyiségdimenzió 3") 

B F 4 ( 4 l ) = Emocionális kon t ro l l . („Big Five személyiségdimenzió 4") 

BF5 (42) = Intellektus. („Big Five személyiségdimenzió 5") 
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2.1.4.4. Képes Frusztrációs Teszt 
(Mérei Ferenc, Szakács Ferenc, 1974): a teszt képei frusztrációs helyzeteket ábrázolnak, 
amelyekben az egyik személy mond valami frusztrálót a másiknak. A vizsgált személynek azt 
kell megmondania, hogy ő mit válaszolna, mit tenne ebben a helyzetben (12. sz. melléklet) 
A válaszok a következő 16-féle magatartásmódot fejezhetik ki, amelyek mindegyike 
személyiségjegyként értelmezhető: 

PFT:TEV(43) 
PFT:TNE(44) 
PFTiTKE (45) 
PFT:TIV(46) 
PFT:TNI (47) 
PFT-.TKI (48) 
PFT:TMV(49) 
PFTrTNM (50) 
P F T i T K M (51) 
PFT:TE (52) 
PFT:TI (53) 
PFT:TM (54) 
PFT:TO-D(55) 
PFTiTE-D (56) 
PFT:TN-P(57) 
PFT:TGCR(58) 

frusztráltság, akadályoztatás extrapunitív (kifelé büntető) hangsúlyozása 
nyílt (extrapunitív) agresszió, felelősségre vonás 
a helyzet megoldását mástól kérő, követelő magatartás 
frusztráltság, akadályoztatás intrapunitív (befelé büntető) hangsúlyozása 
nyílt (intrapunitív) autoagresszió, saját felelősség hangsúlyozása 
a helyzet megoldását magára vállaló magatartás 
a frusztráció jelentéktelenítése 
felmentés (senki sem felelős) 
belenyugvás a helyzetbe, hit abban, hogy a helyzet megoldódik 
az összes extrapunitív válaszféle aránya 
az összes intrapunitív válaszféle aránya 
az összes impunitív (nem büntető) válaszféle aránya 
az összes akadály-dominanciát (Obstacle Dominance) kifejező válaszféle aránya 
az összes „ítélkező" - énvédő (Ego Defence) válaszféle aránya 
az összes helyzetmegoldásra (Need Persistence) vonatkozó válaszféle aránya 
frusztrációs konformizmus mértéke (Group Conformity Rating) 

2.1.4.5. Konfliktusok kezelése 
(Rudas János, 1984) c. kérdőívvel a konfliktushelyzetekben való viselkedés alábbi 
típusai különíthetők el: 

KKVE(70) = „Versengő" 
K K K M (71) = „Közös megoldást kereső" 
K K K O (72) = „Kompromisszumos" 
K K E L (73) = „Elkerülő" 
K K A L (74) = „Alkalmazkodó" 

2.1.4.6. Kommunikációs stílus KS 
(Kristály Mátyás, 1997) c. kérdőívvel alábbi (személyiségjegyként is értelmezhető) 
kommunikációs stílusok különíthetők el: 

K S B A (59) = „Barátságos" 
K S B E (60) = „Benyomást keltő" 
KSFI (61) = „Figyelmes" 
KSPR (62) = „Precíz" 
KSEK(63) = „Eleven, kifejező" 
K S D R (64) = „Drámai" 
K S U R (65) = „Uralkodó" 
KSEL(66) = „Ellazult" 
K S W (67) = „Veszekedő-vitatkozó" 
K S N Y (68) = „Nyílt" 
KSKÖ (69) = „Kommunikátori önkép 



2.1.4.7. Motivációs analízis 
(McClalland, 1961) c. kérdőív a következő motivációs irányultságok elkülönítését teszi lehetővé: 

M A T (75) = „Teljesítmény" 
MASZ(76) = „Szociális" 
M A H (77) = „Hatalom" 

2.1.4.8. Befolyásolási készség 
(Lánczi Judit, 1999) c. kérdőív két mutatójának jelentése: 

BEF-A (79) = a személy milyen mértékben hajlamos arra, hogy másokat befolyásoljon 
BEF-B (80) = a személy milyen mértékben hagyja, hogy mások befolyásolják. 

2.1.4.9. A-típusú személyiség: 
mind a vizsgáló módszereket, mind a vonatkozó eredményeket korábbi közleményeinkben 
(Bánfalvi Mária és munkatársai, 2002; Szakács Ferenc és munkatársai, 2002) ismertettük. 

2.1.4.10. MACHI. és MACH II. 
(Geis, F.L., 1983) c. kérdőívekkel a vizsgált személy machiavellizmusának mértékéről tájékoztat. 

Mutatói: 
M A C H I (126) 
MACH2 (127) 

2.1.4.11. Értékvizsgálat 
(Marosi Miklós, 1985; Barakonyi Károly, 1999) a hazai kutatási gyakorlatban (STÁDIUM 31 Kft, i l l . 
STRATOS nemzetközi kutatás) meghonosodott „Értékpreferencia"" és „Vállalkozó céljai" c. kérdő 
ívek alapján a vizsgált személyek a felsorolt értékeket és célokat rangsorolják. Az eredményeket 
közlő táblázatokban az egyes értékek, i l l . célok ranghely-átlaga szerepel, a következő mutatók 
szerint (értékek, i l l . célok megnevezése): 

A-ÉAL (81) = alkalmazkodás 
A-ÉFK(82) = fair, korrekt magatartás 
A-ÉSZ (83) = szertartás, ceremóniák 
A-ÉEL (84) = ellenőrzés, kontroll 
A-ÉPG (85) = profit, gazdaságosság 
A-ÉOS (86) = ország szolgálata 
A-ÉÚJ (87) = újító készség, innováció 
A-ÉÖS(88) = összhang 
A-ÉPR(89) = precizitás 
A-ÉEM (90) = emberközpontúság 
A-ÉLH (91) = lojalitás, hűség 
A-ÉTT (92) = tisztelet, tekintély 
B-VSF (94) = személyes függetlenség 
B-VAF (95) = anyagi függetlenség 
B-VÖN (96) = önmegvalósítás 
B-VME (97) = munka keltette elégedettség 
B-VSL (98) = sikeresnek lenni 



B-VMJ (99) — magas jövedelem 

B - H V B (100) = hatalom, befolyás 

B - V S V ( l O l ) = saját vállalkozás 

B - V H M ((102) = hagyományok megőrzése 

B-VST (103) = szerepet játszani a társadalomban 

B - W É (104) = vonzó életstílus 

B V M T (105) = magas társadalmi pozíció 
B - V E K ( 1 0 6 ) = emberi kapcsolatok 
B-VJT (107) = jó terméket gyártani 

2.2 EREDMÉNYEK 

2.2.1 Vizsgálati minta 

A vizsgálatokat az ÁVF vállalkozás-szervező közgazdász hallgatóival végeztük el (1997-2001 között), a 
2.1. fejezetben ismertetett módszerekkel. A vizsgálatban összesen 300 hallgató vett részt, de az érvényes 
elemszám módszerenként különböző (lásd a táblázatokon). 

2.2.2 Alapstatisztika 

Az egyes módszerekkel nyert adatokat (1-16 sz. mutatók táblázatai) külön értelmezés nélkül azért 
közöljük, hogy esetleges utánvizsgálatok számára viszonyítási alapként szolgáljanak. 

2.2.3 A vállalkozói tulajdonságok kapcsolatai személyiségjellemzőkkel 
(17-32. tábl.) 

„Vállalkozói tulajdonságot" vizsgáló mutatónak neveztünk minden olyan származtatott értéket, ame
lyet szerzője (szándékában, vagy elnevezésében) ilyennek deklarált. Az egyes mutatók közötti összefüg
gések (természetesen) a vizsgált személyek saját adataira vonatkoznak. Alábbiakban a vállalkozói tulaj
donságokkal „erősen" szignifikáns (p < 0,01) és szignifikáns (p < 0.05) személyiség-mutatókat közöl
jük (a betűjelek után zárójelben a kódszám van): 

- VÁK (1) vs. - S-CPI:IE (23) és - V E H (6), - S-CPI:SY (9), - S-CPI-V6 (37), 
4- KSBA (59), - KKVE (70), + KKEL (73). 

A mutatók jelentését értelmezve: azok a személyek, akik úgy vélik, hogy az eseményeket sokkal 
inkább külső tényezők határozzák meg, mint saját belső tényezőik, alacsony intellektusúak, vezetői 
képességük gyenge, kevéssé szociabilisek, önállótlanok, de barátságos stílusban kommunikálnak, konf
liktusok kezelésében kevéssé versengők, sokkal inkább az elkerülő viselkedés jellemző rájuk. 

- VÁB (2) vs. + PFT-TGCR. (58). 

Az egyetlen összefüggés azt fejezi ki, hogy azok, akik szerint az eseményeket sokkal inkább saját, 
belső tényezőik határozzák meg, magas frusztrációs toleranciávaljellemezhetők. 

- V N F ( 3 ) v s . - V E H ( 6 ) , - S - C P I : D O ( 7 ) , - S-CPI:SY(9), - KKVE(70) , + KKAL(74) és + S-CPI:AN(13), 
- SCPI:IE(23),-SCPI:F2(29), + SCPI:F3(30), - SCPI:V1(32), + PFT:TNI(47), + KSBA(59), 
- KSDR(64), - KSEL(66), - KSW(67), - A-ÉFK(82). 
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Értelmezve az összefüggéseket: Azok, akikre ,A vállalkozó jellemzői" c. kérdőív alapján a „nem 
független" személyiségjellemző, gyenge vezetői képességgel, dependenciával, alacsony fokú 
szociabilitással, inkább alkalmazkodó, mint versengő konfliktuskezelési stílussal, szorongás
sal, alacsony szintű intellektussal, introvertáltsággal, konvencionális, konformista magatartással, gyen
ge irányítókészséggel, bűntudatra való hajlammal, barátságos és igen kevéssé dramatikus, nem ellazult 
de nem is veszekedős kommunikációs stílussal jellemezhetők. 

- VÁF(4) vs. + A-ÉEM. (90) 

Tehát azok, akik függetlenek, az emberközpontúságot hátrasorolják a rangsorban. 

- VKO(5) vs. -VEH(6) , - SCPI:DO(7), - SCPI:SY(9), - SCPI:SP(10), + SCPI:AN(13), - SCPI:PY(24), 
- SCPI:F2(29), - SCPI:V1(32), - SCPI:V2(33), - SCPI:V6(37), - SCPI:BF1(38), - SCPI:BF2(39), 
- KSUR(65), - K S W ( 6 7 ) , + KKEL(73) és - SCPI:SA(11), - SCPI:TO(17), - SCPI:IE(23), - SCPI:EM(25), 
- SCPI:V3(34), - SCPI:BF3(40), - SCPI:BF5(42), - KSKÖ(69), - KKVE(70), + KKA(74), - B-VME(97), 
+ MACH1(126). 

Értelmezve az összefüggéseket: azoknak, akik magas kockázatvállalási hajlandósággal jellemezhe
tők, még a következő tulajdonságaik is vannak: gyenge vezetői képességek, alárendelődés (domi
nancia hiánya), csökkent szociabilitás, sikertelen szociális fellépés, szorongás, gyenge pszi
chológiai érzék, flexibilitás és eredetiség hiánya, gyenge irányítókészség, csökkentfrusztrációs 
tolerancia, rugalmatlanság, csökkent szociális hatékonyság, szeretethiány, elkerülő, alkalmaz
kodó (uralkodásra, versengésre, veszekedésre képtelen) kommunikációs stílus és negatív önérté
kelés, csökkent tolerancia, gyenge intellektus, csökkent empátia, laza lelkiismeret, negatív kommuniká-
tori önkép, machiavellizmus. 

- RO(109) vs +) K S F I ( 6 l , + B-VMJ(99) és + SCPI:RE(14), + SCPI:SC(16), + SCPI:GI(19), 
+ A-ÉÚJ(87), - A-ÉPR(89). 

Ezek az összefüggések nem teljesen felelnek meg előzetes várakozásainknak. Azt feltételeztük ugyan
is, hogy a rendezvényszervezői teljesítményre adott tanári osztályzat korrelálni fog az un. „alkalmasság-
mutatókkal", vagy legalábbis olyan személyiségvonzatai lesznek, amelyek beleillenek a „vállalkozói sze
mélyiség" képébe. Sajnos, nem egészen így történt, bár az eredmények - legalábbis így utólag nézve -
nem is annyira meglepőek. Lássuk az összefüggések értelmezését: azok a hallgatók, akik rendezvény
szervezői teljesítményükre jó osztályzatot kaptak, a következő tulajdonságokkal jellemezhetők: figyel
mes kommunikációs stílus, magas jövedelemre való törekvés és magas fokú felelősségtudat, ki
egyensúlyozott magatartás, társadalmilag értékes feszültségszabályozásra, önuralomra, önkontrollra és 
arra való képesség, hogy jó benyomást keltsenek magukról. A mutatónak nincs egyetlen negatív jelentésű 
korrelátuma sem. Bizonyos tehát, hogy azok kaptak magas osztályzatot, akik rendes, jó magaviseletű, 
ambiciózus stb. „csupa jó" emberek, de gyanús, hogy amolyan „igazi" vállalkozói tulajdonsággal nem 
rendelkeznek. Az egyik tanulság, amit ebből levontunk: a nagy erőfeszítéssel kidolgozott értékelési 
szempontrendszerünket tovább kell fejlesztenünk. (A másik: magunkba kell néznünk, hogy vajon nem 
szeretjük-e túlságosan a „jó" gyerekeket?) 

- KÉ(112) vs. - V E H (6)és + SCPI:SC(16), + SCPI:AI(22), - KSDR(64), - KSUR(65), - A-ÉPR(89), 
-A-ÉEM(90), + B-VSL(98),-B-VJT(107). 

A hallgatóktól (team-tagoktól) kapott értékelésnek a következő személyiségjegyekkel van tehát kap
csolata: az kapott jó jegyet, aki n e m vezetői hajlamú, kontrollált, jó alkalmazkodó, dominánsan intrinsic 
teljesítmény-motivációjú, kommunikációs stílusa nem dramatikus, nem uralkodó, a precizitást, ember
központúságot és a jó termékgyártást nem tekinti kiemelt értéknek, viszont a sikerességet igen. Ez a 
személyiség sem az, akire a „vállalkozói személyiség" fogalmánál gondoltunk. Inkább a munkájába temet
kező, csak a sikerre törekvő, másokkal nem törődő, de alkalmazkodó, nem domináns személyiség nyer
te el a társak tetszését. Érdekes, hogy a tanári és a társ-értékelés szignifikáns korrelációban van egymással, 
tehát valószínűleg valami „közösét" osztályoztunk. (Még az sincs kizárva, hogy valóban a teljesítményt.) 
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- V(114) vs. + VEH(6), + SCPI:DO(7), + SCPI:SY(9), + SCPI:SP(10), + SCPI:SA(11), 
- SCPI:AN(13), + SCPI:ES(18), + SCPI:IE(23), + SCPI:F2(29), - SCPI:F4(31), + SCPI:V1(32), 
+ SCPI:V2(33), + SCPI:BF1(38), + SCPI:BF2(39), - PFT:TNE(44), + PFT:TNM(50) , + KSBE(60), 
+ KSUR(65) , + K S W ( 6 7 ) , + KSKÖ(69), + KKVE(70) , - KKEL(73) és + SCPI:PY(24), 
- SCPI:FX(26), + PFT:TIV(46), - PFT:TE(52), + PFT:TM(54), - PFT:TED(56), + KSPR(62), + KSDR(64), 
+ KSEL(66), - KKAL(74), + MAT(75),+ BEFA(79), - BEFB(80), + B-VEK(106). 

Ez a mutató már valódi vállalkozói tulajdonságokkal jár együtt. Értelmezve az összefüggéseket, elő
ször azt emeljük ki, hogy ennek a mutatónak van eddig a legtöbb korrelátuma, vagyis a vállalkozói 
sikeresség a következő személyiségjegyekkeljár együtt: vezetői hajlam, dominancia, szociabilitás, jó 
szociális fellépés, pozitív önkép, alacsony szintű szorongás, énerő, erős intellektus, extraverzió, 
originalitás alacsony, irányítókészség, frusztráció-tolerancia, szociális hatékonyság, szeretet, 
közvetlen emberre irányuló agresszivitás alacsony szintje, mások felmentésére való hajlam, 
hatékony, benyomást keltő, uralomra törekvő, versengő kommunikációs stílus, pozitív kommu-
nikátori önkép, konfrontatív, versengő konfliktus-megoldási stílus és jó pszichológiai érzék, kevés
sé rugalmas és alkalmazkodó, hajlamos a frusztrációs helyzeteket nem tudomásul venni („sőt, direkt 
jó"), kommunikációs stílusa precíz, dramatikus és ellazult, erősen teljesítmény-motivált, befolyásra tö
rekvő, az. emberi kapcsolatokat fontos értéknek tekinti. 

- V T ( 1 1 5 ) v s . + SCPI:FX(26) és + SCPI:BF5(42), + KKKM(71). 

A mutatót szerzője a sokat ígérő "vállalkozói tulajdonságok" címmel ruházta fel. Ehhez képest mind
össze három személyiségjeggyel korrelál:flexibilitás, intelligencia és közös megoldás keresése (konflik
tus helyzetekben), Kétségkívül ezek fontos (és igen nívós) személyiség-tulajdonságok, amelyeknek bizo
nyára hasznát veszi a vállalkozó, sajnos azonban egyetlen más „alkalmasság-mutatóval" sem korrelál (1. 
17. tábl.). 

- V A ( l l 6 ) v s . + VEH(6) , + SCPI:DO(7), + SCPI:SY(9), + SCPI:SP(10), + SCPI:ES(18), 
+ SCPI:GI(19), + SCPI:PY(24), - SCPI:FX(26), + SCPI:F2(29), - SCPI:F4(31), + SCPI:V1(32), 
+ SCPI:V2(33), + SCPI:V5(36), + SCPI:BF1(38), + SCPI:BF2(39), + SCPI :BF4(4 l ) , + KSBE(60), 
+ KSFI(6 l ) , + KSW(67) , + KSKÖ(69), - KKEL(73), + B-VEK(106)és + SCPI:SA(11), + SCPI:AC(21), 
+ SCPI:IE(23), + SCPI:F1(28), + SCPI:V3(34), + SCPI:V4(35), + SCPI:V6(37), + SCPI:BF3(40), 
- PFT:TE(52), + PFT:TM(54), + KSEK(63), + KSUR(65), + BEFA(79), - BEFB(80), - A-ÉEL(84), 
+ B-VMJ(99), + B-VHB(IOO), + B-VHM(102). 

A várakozásnak megfelelően ez a mutató is (a 114-hez hasonlóan) igen gazdag személyiség-
korrelátumokban. A mutató által jelzett „vállalkozói alkalmasság" személyiségvonzatai: vezetői hajlam, 
dominancia , szociabilitás, jó benyomás-keltés és szociális fellépés, énerő, jó pszichológiai érzék, 
extravertáltság, eredetiség alacsony szintje, irányítókészség, tolerancia, teljesítményigény, szoci
ális hatékonyság, szeretet, emocionális kon t ro l l , figyelmes, benyomás-keltő, de „rámenős" vitat
kozó kommunikációs stílus, pozitív kommunikátori önkép, n e m kerüli a konf l ik tusokat , de fon
tosak számára az ember i kapcsolatok és elfogadja önmagát, szeret megfelelni a követelményeknek 
(extrinsic motiváció), intellektuális hatékonyság, stabilitás, szociabilitás, felelősségtudat, rugalmasság, 
lelkiismeretesség, alacsony szintű agresszivitás, megértő, felmentő viselkedés másokkal szemben, ele
ven, kifejező, uralkodásra törekvő kommunikációs stílus, befolyásolási törekvés, nem kedveli az ellenőr
zést, kontrollt, céljai között előkelő helyen van a magas jövedelem, a hatalom és befolyás megszerzése, 
de a családi hagyományok megőrzése is. 

- T E ( 1 2 8 ) vs. + SCPI:SO(15), + SCPI:V3(34), +SCPI :BF4(4l ) , + K K K M (71) és + SCPI:F1(28), 
+ SCPI:V5(36), + SCPI.BF2(39), + SCPI:BF3(40), + PFT:TKE(45), - PFT:TED(56), + PFT:TNP(57), 
+ KSFI(61). 

Valójában pusztán azt szerettük volna tudni, hogy a vállalkozói alkalmasság korrelál-e a tanulmányi 
eredménnyel (igen, 1. 17. tábl.), de kíváncsiak voltunk, vajon milyen személyiségjegyekkel jellemezhe
tők a jó tanulók. íme: szociális érettség és felelősségérzet (szocializáltság), szociabilitás, emocioná
lis kon t ro l l , konf l ik tusokban közös megoldások keresése és stabilitás, teljesítményigény, szeretet, 
lelkiismeretesség, fokozott helyzetmegoldási igény, törekvés mások bevonására, figyelmes kommuniká
ciós stílus. (Örültünk a szimpatikus emberképnek.) 



2.2.4 A vállalkozói alkalmasság-mutatók és személyiségmutatók interkorrelációi 
(33. tábl.) 

Az irodalomból átvett mutatók közül a VT (115), vagyis a „vállalkozói tulajdonságok" nincs kapcsolat
ban egyetlen más mutatóval sem (és mint láttuk a személyiségmutatókkal való kapcsolata is gyér), jelen
tését további vizsgálatokkal tisztázni kell ahhoz, hogy használhatóvá váljék. Jól szerepeltek viszont a 
V(114) és VA(116) mutatók, egymással is és releváns személyiségjegyekkel is jól korrelálnak, ezért alkal
masság-vizsgálati mutatóként való felhasználási lehetőségét igen ígéretesnek tartjuk.. 

2.2.5. A vállalkozói tulajdonságok faktor-szerkezete 
(34. tábl.) 

A vállalkozói alkalmasság megítélésére szolgáló módszereink, amelyeket az irodalomból vettünk át, 
nem egyetlen faktorba tartoznak, azaz nem egyetlen közös tulajdonságot mérnek. Valójában két erősen 
önálló és két „gyengébb" faktorról van szó. 

• Az egyik az 1. Faktor, azaz a V(114) és VA(lló) mutatók, amelyek a módszer összeállítójának 
elnevezése szerint is a „Vállalkozói alkalmasság" mutatói. 

• A másik a 4. Faktor VÁF(4), amely ^függetlenség mutatója. 
• A harmadik a 2. Faktor, azaz a RO(109) és KÉ(112) mutatók, amelyek a rendezvényszervezői 

teljesítmény mutatói. Az a tény, hogy ezek önálló faktort alkotnak, azt jelenti, hogy kapcsolatuk 
a vállalkozói alkalmasság-mutatókkal tisztázásra szorul. 

• A negyedik a 3- Faktor, azaz a VÁB(2) mutató, amelynek jelentése: belső kontroll. 

3. Összefoglalás 

• A vállalkozói tulajdonságok megítélésére szolgáló módszerek személyiségvonzatai azt tanúsítják, 
hogy létezik és leírható a vállalkozói személyiség, amely elősegíti a vállalkozói hajlandóságot. 

• A vállalkozói alkalmasság és sikeresség személyiségképe igen hasonlatos, de az utóbbi erős intel
lektus is jellemzi, vagyis a vállalkozói személyiség önmagában nem elegendő a sikerességhez, ehhez intel
lektuális adottságok is szükségesek. 

• A személyiségvizsgálati mutatókban megragadott intellektuális erő nincs kapcsolatban sem a ta
nulmányi eredménnyel, sem a rendezvényszervezői teljesítménnyel, tényleges mibenlétének további elem
zésére van szükség. 

• A vállalkozói sikeresség és alkalmasság megállapítására szolgáló módszerek többfaktorosak, ezért 
további kutatással kellfeltárni a vállalkozói tulajdonságok teljes tartományát. 



MELLÉKLETEK 

„A vállalkozói személyiség" alapstatisztikái 

1. A VÁLLALKOZÓ JELLEMZŐI 
(adatbázisban: 1-5.) 

1.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

n • S ' M II Min §|§Í Max 
Mm * 

• S ' M 

224 1,045 0,992 0,950 0 5 
224 3,290 1,025 0,311 0 9 
224 2,665 1,427 0,535 0 9 

223 3,211 0,714 0,222 0 5 
224 0,267 0,755 1,331 0 3 

1.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

, / * -s-K >- * vv '^tyia 

V A K 
VÁB 
VNF 
VÁF 
V K O 

60 
60 
60 
60 
60 

0,950 
3,200 
2,500 
3,350 
0,550 

0,964 
0,971 
1,321 
0,777 
0,881 

Vé 1 • Min 1 • Max 

1,015 0 4 

0,303 1 5 

0,529 0 6 
0,232 0 5 
1,475 0 3 

1.3. táblázat 
nők 
N=204 

V A K 
VÁB 
VNF 
VÁF 
V K O 

n 1 % • wm 111 r*|, 1 • Min 1 • Max 

164 iliÉli Illlll llllls IIISII 311! 
164 11811 lUUlt; Pit i Ilii 
164 31111 111111 íflllll I l l l l l 9 
163 IPili illill i||§|§ lÉMi 
164 lliiSf ilüll 11811 Illlll 



2. A SIKERES VÁLLALKOZÓ TULAJDONSÁGAI 
(adatbázisban: 113/1-46.) 

2. táblázat 

Agresszivitás 1,911 2,038 1,877 
Akaraterő 3,911 3,961 3,897 
Alkalmazkodóképesség 3,427 3,423 3,428 
Bátorság 3,701 3,423 3,775 
Befolyásoló erő 3,782 3,653 3,816 
Bizonytalanságtűrő képesség 3,274 3,384 3,244 
Dinamikusság 3,701 3,461 3,765 
Döntési képesség 3,911 3,846 3,928 
Elkötelezettség 3,677 3,538 3,714 
Felelősségvállalás 3,733 3,653 3,755 
Gyakorlati érzék 3,629 3,5 3,663 
Gyors felfogóképesség 3,701 3,615 3,724 
ítélőképesség 3,741 3,615 3,775 
Kapcsolatteremtő képesség 3,838 3,730 3,867 
Képzelőerő 3,314 3,192 3,346 
Kezdeményezőképesség 3,564 3,5 3,581 
Kockázatvállalás 3,653 3,5 3,693 
Kommunikációs hatékonyság 3,879 3,730 3,918 
Konfliktustűrés 3,282 3,192 3,306 
Konstruktivitás 3,435 3,384 3,448 
Kreativitás 3,693 3,615 3,714 
Kudarctűrés 3,169 3,153 3,173 
Küzdőképesség 3,862 3,769 3,887 
Lehetőségek kihasználása 3,854 3,769 3,877 
Leleményesség 3,653 3,346 3,734 
Megfontoltság 3,540 3,346 3,591 
Motiváltság 3,637 3,653 3,632 
Munkabírás 3,653 3,653 3,653 
Operativitás 3,362 3,346 3,367 
Önállóság 3,580 3,423 3,622 
Önérvényesítés 3,451 3,384 3,469 
Önismeret 3,75 3,538 3,806 
Ötletesség 3,596 3,461 3,632 
Realitásérzék 3,776 3,692 3,785 
Rugalmasság 3,556 3,384 3,602 
Sikerorientáltság 3,806 3,653 3,846 
Szellemi felkészültség 3,677 3,538 3,714 
Személyes hatékonyság 3,637 3,461 3,683 
Szervezőképesség 3,830 3,846 3,826 
Tájékozottság 3,822 3,692 3,857 
Teljesítményigény 3,653 3,346 3,734 
Tervezőképesség 3,629 3,576 3,642 
Tettrekészség 3,645 3,538 3,673 
Udvariasság 3,467 3,307 3,510 
Vállalkozó szellem 3,919 3,884 3,928 
Vezetői készség 3,862 3,923 3,846 



3. VÁLLALKOZÓI ÖNJELLEMZÉS 
(adatbázisban: 111/1-46) 

3. táblázat 

Tulajdonságok összesítve férfiak nők 

Agresszivitás 1,742 1,615 1,776 
Akaraterő 3,282 3,154 3,316 
Alkalmazkodóképesség 3,21 3,115 3,235 
Bátorság 2,879 3,038 2,837 
Befolyásoló erő 2,871 2,923 2,857 
Bizonytalanságtűrő képesség 2,226 2,423 2,173 
Dinamikusság 3,032 2,846 3,082 
Döntési képesség 2,976 2,962 2,98 
Elkötelezettség 3,274 3,083 3,337 
Felelősségvállalás 3,097 2,885 3,153 
Gyakorlati érzék 2,952 2,846 2,98 
Gyors felfogóképesség 3,202 3,308 3,173 
ítélőképesség 3,145 3,038 3,173 
Kapcsolatteremtő képesség 3,161 2,846 3,245 
Képzelőerő 3,234 3,115 3,265 
Kezdeményezőképesség 2,766 2,538 2,827 
Kockázatvállalás 2,653 2,615 2,663 
Kommunikációs hatékonyság 2,871 2,577 2,949 
Konfliktustűrés 2,532 2,654 2,5 
Konstruktivitás 2,782 2,885 2,755 
Kreativitás 3,008 2,962 3,02 
Kudarctűrés 2,315 2,308 2,316 
Küzdőképesség 3,21 3 3,265 
Lehetőségek kihasználása 3,065 2,923 3,102 
Leleményesség 3,008 2,962 3,02 
Megfontoltság 3,218 3,038 3,265 
Motiváltság 3,121 2,731 3,224 
Munkabírás 3,435 3,077 3,531 
Operativitás 2,742 2,577 2,786 
Önállóság 3,282 2,962 3,367 
Önérvényesítés 2,895 2,808 2,918 
Önismeret 3,282 3 3,357 
Ötletesség 2,96 3,115 2,918 
Realitásérzék 3,427 3,154 3,5 
Rugalmasság 3,242 3,038 3,296 
Sikerorientáltság 3,282 3,192 3,306 
Szellemi felkészültség 3,089 3,115 3,082 
Személyes hatékonyság 3,056 2,808 3,122 
Szervezőképesség 2,871 2,615 2,939 
Tájékozottság 2,944 2,885 2,959 
Teljesítményigény 3,258 2,769 3,388 
Tervezőképesség 3,04 2,923 3,071 
Tettrekészség 3,089 2,731 3,184 
Udvariasság 3,637 3,5 3,673 
Vállalkozó szellem 3,081 3,038 3,092 
Vezetői készség 2,742 2,692 2,755 



4. VÁLLALKOZÓI ALKALMASSÁG 
(adatbázisban: 114-116.) 

4.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

Mutató n x s Ve M i n Max 

V 111 40,29 5,666 0,141 27 53 
VT 139 7,511 1,890 0,252 2 17 
VA 136 32,80 4,183 0,128 23 48 

4.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

Mutató n X s Ve M i n Max 

V 22 40,82 6,013 0,147 27 53 
VT 36 8,222 2,497 0,304 3 17 
VA 36 33,22 5,009 0,151 23 48 

4.3. táblázat 
nők 
N=204 

Mutató n x s Ve M i n Max 

V 89 40,16 5,604 0,140 27 53 
VT 103 7,262 1,565 0,216 2 11 
VA 100 32,65 3,860 0,118 23 40 



X s Ve M i n Ma 

4,228 0,744 0,176 2 5 
4,723 0,505 0,107 3 5 
4,326 0,687 0,159 3 5 
4,112 0,709 0,173 2 5 

3,535 0,901 0,255 1 5 
4,156 0,768 0,185 1 5 
3,442 0,902 0,262 1 5 
3,071 0,855 0,278 1 5 

3,031 1,026 0,338 1 5 
3,076 0,852 0,277 1 5 
3,641 0,998 0,274 11 5 

3,193 1,015 0,318 1 5 

4,571 0,617 0,135 3 5 

4,281 0,796 0,186 1 5 

X s Ve M i n M 

4,200 0,840 0,200 2 5 

4,833 0,367 0,0778 4 5 

4,200 0,659 0,157 3 5 

4,017 0,725 0,180 3 5 

3,759 1,014 0,270 2 5 
4,267 0,861 0,202 1 5 

3,633 1,025 0,282 1 5 
3,050 0,832 0,273 2 5 

3,033 0,882 0,291 1 5 
3,267 0,880 0,270 2 5 
3,542 1,194 0,337 1 5 

3,305 1,149 0,348 1 5 
4,400 0,616 0,140 3 5 

4,283 0,885 0,207 1 5 



5.3. táblázat 
nők 
N=204 

Mutató n X s Ve M i n M 

B-VSF 164 4,238 0,708 0,167 3 5 
B-VAF 164 4,683 0,540 0,115 3 5 
B-VÖN 164 4,372 0,693 0,159 3 5 
B-VME 164 4,146 0,703 0,169 2 5 
B-VSL 164 4,4516 0,846 0,245 1 5 
B-VMJ 164 4,116 0,730 0,177 3 5 
B-VHB 164 3,372 0,845 0,251 1 5 
B-VSV 164 3,079 0,865 0,281 1 5 
B - V H M 164 3,030 1,076 0,355 1 5 
B-VST 164 3,006 0,833 0,277 1 5 
B-WÉ 164 3,677 0,920 0,250 1 5 
B-VMT 164 3,152 0,963 0,306 1 5 
B-VEK 164 4,634 0,607 0,131 3 5 
B-VJT 164 4,280 0,764 0,178 1 5 

6. ÉRTÉKPREFERENCIA 
(adatbázisban: 81-92.) 

6.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

Mutató n X s Ve M i n Ma 

A-ÉAL 224 6,710 2,751 0,410 1 12 

A-ÉFK 224 4,357 2,653 0,609 1 12 
A-ÉSZ 224 11,16 1,587 0,142 12 
A-ÉEL 224 8,540 2,493 0,292 1 12 

A-ÉPG 224 4,049 2,942 0,727 1 12 
A-ÉOS 224 9,871 2,526 0,256 1 12 
A-ÉÚJ 224 5,317 2,732 0,514 1 12 
A-ÉÖS 224 4,625 2,753 0,595 1 12 

A-ÉPR 224 5,451 2,614 0,480 1 12 
A-ÉEM 224 5,161 3,091 0,599 1 12 
A-ÉLH 224 6,540 2,896 0,443 1 12 
A-ÉTT 224 6,080 3,046 0,501 1 12 



6.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

Mutató n X s Ve M i n Max 

A-ÉAL 60 6,900 2,950 0,428 1 11 
A-ÉFK 60 4,317 2,678 0,620 1 11 
A-ÉSZ 60 11,22 1,223 0,109 7 12 
A-ÉEL 60 8,333 2,660 0,319 12 
A-ÉPG 60 3,417 2,982 0,873 1 12 
A-ÉOS 60 9,583 2,806 0,293 1 12 
A-ÉÚJ 60 5,233 2,764 0,528 1 12 
A-ÉÖS 60 4,533 2,361 0,521 1 10 
A-ÉPR 60 4,983 2,425 0,487 1 10 
A-ÉEM 60 5,433 2,971 0,547 1 12 

A-ÉLH 60 7,033 2,905 0,413 1 12 

A-ÉTT 60 6,900 2,827 0,410 11 

6.3. táblázat 
nők 
N=204 

Mutató n X s Ve M i n Max 

A-ÉAL 164 6,640 2,681 0,404 1 12 

A-ÉFK 164 4,372 2,652 0,607 1 11 

A-ÉSZ 164 11,13 1,704 0,153 12 

A-ÉEL 164 8,616 2,433 0,282 1 12 

A-ÉPG 164 4,280 2,902 0,678 1 12 

A-ÉOS 164 9,976 2,417 0,242 1 12 

A-ÉÚJ 164 5,348 2,728 0,510 1 12 

A-ÉÖS 164 4,659 2,889 0,620 1 12 

A-ÉPR 164 5,622 2,666 0,474 1 12 

A-ÉEM 164 5,061 3,136 0,620 1 12 

A-ÉLH 164 6,360 2,880 0,453 1 12 

A-ÉTT 164 5,780 3,076 0,532 1 12 



7. RENDEZVÉNY-TELJESÍTMÉNY OSZTÁLYZATA 
(adatbázisban: 109. és 112.) 

7.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

RO 133 3,764 0,805 0,214 1 5 
KÉ 133 4,383 0,441 0,101 2,400 5 

7.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

RO 
KÉ 

29 
29 

3,307 
4,208 

1,121 

0,503 

Ve 

0,339 
0,119 

Min 

1 

3,333 

5 
5 

7.3. táblázat 
nők 
N=204 

| Min P f | Max 

2,500 5 
2,400 5 

^ i * ! ^ ^ í í v ; ; n I f i x s V e 

RO 104 3,892 0,644 1,165 
KÉ 104 4,432 0,411 0,0928 



8. TANULMÁNYI EREDMÉNY 
(adatbázisban: 128.) 

8.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

8.1. táblázat 
férfiak 
N=79 

8.3. táblázat 
nők 
N=204 

TE 203 2,370 0,915 0,386 0 4,170 



9. VEZETŐI HAJLAM 
(adatbázisban: 6.) 

9.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

Mutató n x s Ve M i n Max 

V E H 224 28,54 4,868 0,171 13 42 

9.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

Mutató n x s Ve M i n Max 

V E H 60 29,10 4,786 0,164 17 42 

9.3. táblázat 
nők 
N = 2()4 

Mutató n x s Ve M i n Max 

V E H 164 28,33 4,895 0,173 13 39 



10. KOMMUNIKÁCIÓS STÍLUS 
(adatbázisban: 59-69.) 

10.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

KSBA 213 14,92 2,088 0,140 8 20 

KSBE 213 14,44 2,257 0,156 8 24 

KSFI 213 15,55 2,318 0,149 8 20 

KSPR 213 13,42 2,542 0,189 6 20 

KSEK 213 13,76 2,844 0,207 6 20 
KSDR 213 13,10 2,843 0,217 5 25 

K S U R 213 13,00 2,830 0,218 6 19 
KSEL 213 11,49 2,658 0,231 5 18 

K S W 213 14,22 2,972 0,209 6 20 

KSNY 213 12,21 3,023 0,248 6 20 

KSKÖ 213 16,46 3,396 0,206 6 23 

10.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

s Ve Min Max 

KSBA 57 14,47 1,992 0,138 10 19 
KSBE 57 14,30 2,570 0,180 9 20 
KSFI 57 15,16 2,226 0,147 8 19 

KSPR 57 13,72 2,455 0,179 9 20 

KSEK 57 13,68 3,180 0,232 6 20 

KSDR 57 13,42 2,796 0,208 8 20 

KSUR 57 12,95 2,722 0,210 8 19 
KSEL 57 12,32 2,842 0,231 5 18 

K S W 57 14,04 2,771 0,197 6 20 

KSNY 57 11,40 3,017 0,265 6 18 
KSKÖ 57 16,32 4,041 0,248 8 23 



10.3. táblázat 
nők 
N=204 

Mutató n X 

KSBA 156 15,08 
KSBE 156 14,49 
KSFI 156 15,70 
KSPR 156 13,31 
KSEK 156 13,79 
KSDR 156 12,98 
KSUR 156 13,02 
KSEL 156 11,19 
K S W 156 14,28 
KSNY 156 12,50 
KSKÖ 156 16,52 

s Ve Min Max 

2,105 0,140 8 20 
2,139 0,148 8 14 
2,340 0,149 8 20 
2,572 0,93 6 20 
2,722 0,197 8 20 
2,859 0,220 5 25 
2,877 0,221 6 19 
2,529 0,221 6 18 
3,048 0,213 7 20 
2,981 0,238 6 20 
3,141 0,190 6 23 

11. KONFLIKTUSKEZELÉSI STÍLUS 
(adatbázisban: 70-74.) 

11.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

Mutató n x 

K K V E 212 6,198 
K K K M 212 6,863 
K K K O 212 6,675 
K K E L 212 5,553 
KKAL 212 4,703 

s Ve Min Max 

2,848 0,460 0 12 
1,810 0,264 2 11 
2,022 0,303 0 12 
1,955 0,353 0 12 
2,367 0,503 0 12 



11.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

Mutató n x 

K K V E 56 6,804 
K K K M 56 6,554 
K K K O 56 6,411 
K K E L 56 5,446 
KKAL 56 4,821 

11.3. táblázat 
nők 
N=204 

Mutató n x 

K K V E 156 5,981 
K K K M 156 6,974 
K K K O 156 6,796 
K K E L 156 5,564 
KKAL 156 4,660 

s Ve Min Max 

2,993 0,440 2 12 
2,017 0,308 2 11 
2,230 0,348 0 10 
2,207 0,405 0 10 
2,305 0,478 1 11 

s Ve Min Max 

2,772 0,463 0 12 

1,723 0,247 2 10 
1,941 0,287 1 12 
1,864 0,335 2 12 

2,395 0,514 0 12 



12. MOTIVÁCIÓ 
(adatbázisban: 75-77.) 

12.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

i Ü ^ É Ü ^ ^ É ^ l n x 

MAT 211 5,062 
MASZ 211 5,498 
M A H 211 3,232 

12.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

MAT 57 4,807 
MASZ 57 5,070 
M A H 57 3,333 

12.3. táblázat 
nők 
N=204 

Mutató n x 

MAT 154 5,156 
MASZ 154 5,656 
M A H 154 3,195 

s 111 Ve Min' Max 

1,265 0,250 2 8 
1,378 0,251 1 8 
1,641 0,508 0 8 

s Ve Min Max 

1,217 0,253 3 8 
1,510 0,298 1 8 
1,725 0,518 1 7 

s Illlll Ve Min Max 

1,274 0,247 2 8 
1,295 0,229 2 8 

1,613 0,505 0 8 



13. BEFOLYÁSOLÁS 
(adatbázisban: 79-80.) 

13.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

M^SBS^SI n x s illlj Ve Ilii Min' J||| | Max 
BEF/A 211 12,91 2,865 0,222 2 19 
BEF/B 211 7,095 2,865 0,404 1 18 

13.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

'l^^^fSBtlgM n x l l l l l s Ve "Min §jj§§ Max 

BEF/A 56 13,07 2,966 0,227 3 19 
BEF/B 56 6,929 2,966 0,428 1 17 

13.3. táblázat 
nők 
N=204 

Mutató n x s Ve Min Max 

BEF/A 155 12,85 2,836 0,221 2 19 
BEF/B 155 7,155 2,836 0,396 1 18 



14. MACHIAVELLIZMUS 
(adatbázisban: 126-127.) 

14.1. táblázat 
összesítve 
N=283 

Mutató n x s Ve M i n Max 

MACH/1 132 77,27 11,24 0,145 49 106 
MACH/2 110 79,64 9,588 0,120 52 121 

14.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

Mutató n x s Ve M i n Max 

MACH/1 29 77,10 10,00 0,130 58 95 
MACH/2 31 79,13 8,233 0,104 58 94 

14.3. táblázat 
nők 
N = 204 

Mutató n x s Ve M i n Max 

MACH/1 103 77,31 11,91 0,150 49 106 
MACH/2 79 79,84 10,11 0,127 52 121 



15. AGRESSZIVITÁS 
(adatbázisban: 43-58.) 

15.1. táblázat 
összesítve 
N=286 

11 n X 

PFT: T EV 215 51,50 
PFT: T N E 215 71,21 
PFT: T K E 215 53,01 
PFT: T IV 215 52,96 
PFT: T NI 215 56,68 
PFT: T KI 215 47,50 
PFT: T M V 215 52,20 
PFT: T N M 215 56,28 
PFT: T K M 215 50,25 
PFT: T E 215 54,37 
PFT: T I 215 47,43 
PFT: T M 215 47,87 
Í»FT: T O-D 215 52,29 
PFT: T E-D 215 52,27 
PFT: T N-P 215 48,25 
PFT: T G C R 215 43,76 

s Ve M i n Max 

7,847 0,152 32 72 
13,20 0,185 39 82 
8,360 0,158 35 75 
8,824 0,167 39 75 

8,063 0,142 41 84 
8,101 0,155 36 76 

9,053 0,161 42 82 

6,815 0,136 39 71 
6,928 0,146 34 66 
7,826 0,144 34 82 
9,276 0,196 22 75 

7,391 0,154 27 68 

8,429 0,161 30 79 
8,864 0,170 28 75 
8,147 0,169 27 70 

8,845 0,179 22 65 



15.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

Mutató n x 

PFT: T EV 58 50,26 
PFT: T N E 58 61,45 
PFT: T K E 58 54,41 
PFT: T I V 58 54,21 
PFT: T NI 58 55,07 
PFT: T KI 58 51,29 
PFT: T M V 58 56,29 
PFT: T N M 58 51,34 
PFT: T K M 58 46,88 
PFT: T E 58 54,50 
PFT: T I 58 46,95 
PFT: T M 58 48,07 
PFT: T O-D 58 52,05 
PFT: T E-D 58 52,78 
P F T : T N - P 58 48,21 
PFT: T G C R 58 46,12 

15.3. táblázat 
nők 
N = 204 

Mutató n x 

PFT: T EV 157 51,96 
PFT: T NE 157 74,82 
PFT: T K E 157 52,49 
PFT: T I V 157 52,50 
PFT: T NI 157 57,28 
PFT: T KI 157 52,54 
PFT: T M V 157 56,27 
PFT: T N M 157 49,85 
PFT. T K M 157 47,73 
PFT: T E 157 54,32 
PFT: T I 157 47,61 
PFT: T M 157 47,79 
PFT: T O-D 157 52,38 
PFT: T E-D 157 52,08 
PFT: T N-P 157 48,26 
PFT: T G C R 157 42,8 9 

s Ve M i n Max 

7,756 0,154 35 65 
8,111 0,132 45 82 
8,295 0,152 35 72 
9,438 0,174 40 69 
98,356 0,152 43 69 
7,511 0,146 36 68 
8,598 0,153 42 72 
7,020 0,137 39 71 
5,894 0,126 34 59 
7,830 0,144 35 73 
8,759 0,187 27 63 
6,968 0,145 35 67 
7,846 0,151 35 71 
8,606 0,163 28 75 
7,056 0,146 33 64 
8,778 0,190 22 65 

s Ve M i n Max 

7,855 0,151 32 72 
12,90 0,172 39 82 
8,351 0,159 35 75 
8,572 0,163 39 75 
7,869 0,138 41 84 
8,305 0,158 36 76 
9,241 0,164 42 82 
6,715 0,135 39 66 
7,277 0,152 35 66 
7,850 0,145 34 82 
9,481 0,199 22 75 
7,562 0,158 27 68 
8,656 0,165 30 79 
8,978 0,172 29 74 
8,536 0,177 27 70 
7,310 0,170 22 61 



16. SZEMÉLYISÉG 
(adatbázisban: 7-42.) 

16.1. táblázat 
összesítve 
N=286 

n X s Ve M i n Max 

S-CPI: D O 210 52,80 16,64 0,315 6 82 
S-CPI: CS 210 52,92 11,89 0,225 20 91 
S-CPI: SY 210 55,48 14,18 0,256 4 79 
S-CPI: SP 210 54,72 11,68 0,214 18 81 
S-CPI: SA 210 49,43 12,37 0,250 14 74 
S-CPI: W B 210 44,73 16,29 0,364 0 74 
S-CPI: A N 210 45,51 12,60 0,277 21 88 
S-CPI: RE 210 ' 40,79 45,33 1,111 0 661 
S-CPI: SO 210 52,77 14,36 0,272 4 92 
S-CPI:SC 210 40,39 15,62 0,387 2 72 
S-CPI: T O 210 39,42 14,35 0,364 0 65 
S-CPI: ES 210 46,99 15,10 0,321 3 77 
S-CPI: GI 210 42,53 17,99 0,423 0 84 

S-CPI: C M 210 55,43 42,86 0,773 19 661 

S-CPI: A C 210 46,08 14,06 0,305 6 76 
S-CPI: AI 210 50,79 11,58 0,228 22 77 
S-CPI: IE 210 39,81 12,25 0,308 0 69 
S-CPI: PY 210 50,39 10,85 0,215 12 80 

S-CPI: E M 210 53,56 10,20 0,190 25 77 

S-CPI: F X 210 47,66 16,83 0,353 15 93 
S-CPI: FE 210 52,90 11,49 0,217 19 80 

S-CPI: F I 210 41,08 14,29 0,348 3 74 

S-CPI: F2 210 54,58 13,70 0,251 11 80 

S-CPI: F3 210 52,29 10,82 0,207 8 76 

S-CPI: F4 210 48,38 10,95 0,226 23 78 

S-CPI: V I 210 53,19 10,69 0,201 18 77 
S-CPI: V2 210 49,69 8,507 0,171 22 67 
S-CPI: V3 210 48,59 8,467 0,174 16 68 
S-CPI: V4 210 43,30 10,86 0,251 13 65 
S-CPI: V5 210 47,46 8,907 0,188 22 67 
S-CPI: V6 210 47,40 7,728 0,163 22 68 
S-CPI: BF1 210 53,71 16,75 0,312 5 95 
S-CPI: BF2 210 50,74 13,25 -1 76 
S-CPI: BF3 210 47,55 16,49 -10 81 
S-CPI: BF4 210 46,00 14,06 -6 76 
S-CPI: BF5 210 46,71 10,87 0,233 19 82 



16.2. táblázat 
férfiak 
N=79 

Mutató n X 

S-CPI: DO 56 49,86 
S-CPI: CS 56 50,32 
S-CPI: SY 56 57,48 

S-CPI: SP 56 51,20 
S-CPI: SA 56 45,04 

S-CPI: WB 56 51,09 
S-CPI: AN 56 47,16 
S-CPI: RE 56 38,86 

S-CPI: SO 56 48,04 
S-CPI:SC 56 39,68 

S-CPI: TO 56 39,09 
S-CPI: ES 56 44,45 
S-CPI: GI 56 36,64 

S-CPI: CM 56 51,45 
S-CPI: AC 56 47,29 
S-CPI: AI 56 50,63 
S-CPI: IE 56 38,21 

S-CPI: PY 56 53,71 
S-CPI: EM 56 50,32 

S-CPI: FX 56 51,16 

S-CPI: FE 56 46,21 

S-CPI: FI 56 • 41,61 
S-CPI: F2 56 51,93 
S-CPI: F3 56 47,75 
S-CPI: F4 56 49,52 

S-CPI: VI 56 49,23 
S-CPI: V2 56 47,02 

S-CPI: V3 56 42,32 

S-CPI: V4 56 45,96 

S-CPI: V5 56 47,82 

S-CPI: V6 56 48,59 
S-CPI: BF1 56 49,30 
S-CPI: BF2 56 44,16 
S-CPI: BF3 56 44,79 
S-CPI: BF4 56 44,88 

S-CPI: BF5 56 

s Ve M i n Max 

18,99 0,381 6 82 

10,75 0,214 29 71 
14,64 0,255 22 76 
10,96 0,214 18 68 
15,15 0,336 14 74 
16,81 0,329 7 74 

11,43 0,242 21 78 
15,04 0,387 0 70 
13,95 0,291 4 73 
15,53 0,391 3 72 

13,55 0,347 17 64 

14,24 0,320 10 70 
18,56 0,506 0 75 
9,059 0,176 27 62 
13,71 0,290 15 71 
13,27 0,262 25 77 
13,37 0,350 0 60 
11,12 0,207 24 80 

11,79 0,234 25 72 
17,26 0,337 24 93 
10,08 0,218 24 68 

14,95 0,359 3 74 
15,36 0,296 11 77 
9,624 0,202 27 65 
12,34 0,249 25 78 

11,31 0,217 26 70 
8,784 0,178 32 65 
7,728 0,164 24 62 
10,32 0,244 19 65 

9,483 0,206 25 66 

8,969 0,188 25 68 

18,23 0,375 5 77 
14,18 0,288 20 75 
14,53 0,329 9 68 
14,68 0,328 4 72 
12,14 0,270 26 82 



n X s Ve M i n Max 

154 53,87 15,63 0,290 10 80 
154 53,87 12,18 0,226 20 91 
154 54,75 13,99 0,256 4 79 
154 56,01 11,71 0,209 23 81 
154 51,03 10,81 0,212 20 74 
154 42,42 15,52 0,366 0 70 
154 44,91 12,98 0,289 21 88 
154 41,49 52,19 1,285 0 661 
154 54,49 14,16 0,260 13 92 

154 40,65 15,69 0,386 2 72 

154 39,54 14,68 0,371 0 65 
154 47,91 15,34 0,320 3 77 
154 44,68 17,34 0,388 10 84 
154 56,88 49,72 0,874 19 661 

154 45,64 14,20 0,311 6 76 
154 50,85 10,95 0,215 22 77 
154 40,40 11,80 0,292 0 69 
154 49,18 10,54 0,214 12 72 

154 54,74 9,316 0,170 26 77 

154 46,38 16,55 0,357 15 91 
154 55,33 11,02 0,199 19 80 

154 40,89 14,09 0,345 4 71 

154 55,54 12,97 0,234 14 80 

154 53,94 10,78 0,200 8 76 

154 47,96 10,41 0,217 23 77 
154 53,54 10,48 0,1960 18 77 

154 49,86 8,427 0,169 22 67 
154 49,16 8,674 0,176 16 68 

154 43,65 11,06 0,253 13 65 
154 48,01 8,656 0,180 22 67 

154 47,25 7,250 0,153 22 65 
154 55,57 15,83 0,285 11 95 
154 51,26 12,91 -1 76 
154 48,79 17,02 -10 81 

154 46,44 13,85 -6 76 
154 47,38 10,33 0,218 19 80 



KORRELÁCIÓK 

17. táblázat 

Mutató V E H S-CPI:DO S-CPI:CS 
neve 

VÁK -0,214* -0,172 -0,10 
VÁB 0,206 0,131 0,099 
VNF -0,437** -0,308** -0,044 
VÁF -0,033 0,034 -0,071 
V K O -0,295** -0,297 -0,180 
RO 0,039 -0,020 -0,035 
KÉ -0,298** -0,163 0,015 
V 0,485** 0,526** 0,178 
VT 0,024 -0,002 0,008 
VA 0,463* 0,484** 0,100 
TE 0,097 0,151 0,122 

18. táblázat 

Mutató S - C P L A N S-CPLRE S-CPI:SO 
neve 

VÁK 0,102 0,093 -0,090 
VÁB -0,073 -0,064 0,068 
VNF 0,228* 0,141 0,077 
VÁF 0,179 0,119 -0,172 
V K O 0,297** -0,133 -0,150 
RO 0,003 0,214* 0,158 
KÉ 0,011 0,209 0,186 
V -0,301 0,186 -0,020 
VT 0,050 0,104 -0,185 
VA -0,211 0,205 0,180 
TE -0,186 0,238* 0,368** 

S-CPhSY S-CPI:SP S-CPI:SA S-CPI:WB 

-0,227* -0,147 0,010 -0,084 
0,124 0,048 0,076 0,076 

-0,282** -0,138 -0,166 -0,147 
0,002 -0,087 -0,027 -0,112 
-0,288** -0,420** -0,218* -0,123 
-0,021 0,010 0,022 0,104 
-0,152 -0,000 -0,079 0,011 
0,541** 0,374** 0,364* 0,187 
0,049 0,169 0,080 -0,079 
0,454 0,311** 0,255* 0,186 
0,177 0,088 0,046 0,159 

S-CPI:SC S-CPI:TO S-CPIrES S-CPI:G1 

0,085 -0,030 -0,034 0,053 
0,064 0,043 0,066 -0,000 
0,098 0,041 -0,162 0,034 
0,021 -0,036 -0,182 0,046 
0,091 -0,230* -0,149- 0,045 
0,247* 0,103 0,137 0,224* 

0,223* 0,050 0,004 0,120 
-0,094 0,048 0,300** 0,071 
-0,061 -0,013 -0,084 -0,120 
0,115 0,160 0,306** 0,283** 
0,198 0,052 0,257* 0,250* 



19. táblázat 

neve 
S-CPI:CM § S-CPI:AI S-CPI:PY gSrCPl S-CPI F X 

VÁK 0,020 0,015 -0,099 -0,308 -0,092 -0,012 0,059 
VÁB -0,102 0,040 0,055 0,060 -0,058 -0,025 -0,171 
VNF 0,054 -0,100 -0,025 -0,236* -0,186 0,125 0,042 

VÁF 0,047 0,020 -0,028 -0,079 0,101 -0,114 -0,027 

V K O -0,196 0,017 -0,146 -0,242* -0,334** -0,251* -0,153 
RO 0,086 0,075 0,047 0,098 -0,062 0,140 -0,166 

KÉ -0,048 -0,054 0,234* 0,032 -0,060 0,074 -0,009 
V 0,045 0,145 -0,103 0,289** 0,237* 0,156 -0,267* 

VT 0,028 -0,126 0,169 0,060 0,132 0,053 -0,289** 
VA 0,139 0,248* -0,031 0,254* 0,323** 0,141 -0,309** 
TE 0,082 0,124 0,014 0,113 0,094 0,171 -0,145 

20. táblázat 

VÁK 0,028 -0,025 -0,159 
VÁB -0,113 0,084 0,085 

VNF 0,189 -0,059 -0,255* 
VÁF 0,051 -0,064 -0,029 

V K O 0,037 -0,043 -0,357** 

RO 0,129 0,197 -0,021 

KÉ 0,172 0,099 -0,135 

V -0,171 0,123 0,530** 

VT -0,018 -0,145 0,065 
VA -0,092 0,264* 0,416** 

TE 0,002 0,258 0,127 

! Í S - C P I : F 4 

I l i i 

l B j p p j | i | i i | | S-CPI:V2 

0,072 0,049 -0,171 -0,100 
-0,141 -0,079 0,141 0,094 

0,267* 0,128 -0,260* -0,213 

0,091 -0,100 -0,007 -0,106 

-0,107 -0,124 -0,296** -0,323** 
0,185 -0,045 -0,031 0,074 

0,195 0,168 -0,129 -0,029 
-0,062 -0,373** -0,503** 0,406** 

0,047 0,190 0,021 0,058 

0,075 -0,323** 0,244** 0,337 
0,148 -0,094 1,0172 0,138 



21. táblázat 

S-CPI:V3 ^ . S - O P j ^ ^ S-CPI:V5 

VÁK -0,044 0,014 0,040 
VÁB 0,020 0,067 -0,004 
VNF 0,007 -0,014 -0,009 
VÁF -0,100 -0,073 0,049 
V K O -0,269* -0,104 -0,071 
RO 0,167 0,199 0,185 
KÉ 0,176 0,114 0,032 
V 0,209 0,098 0,117 
VT -0,065 -0,065 -0,125 
VA 0,274* 0,235* 0,313** 
TE 0,370** 0,209 0,219* 

-0,219** -0,102 -0,094 -0,080 
0,028 0,114 0,025 0,078 
-0,210 -0,209 -0,111 -0,080 
-0,004 -0,039 0,014 -0,179 
-0,322* -0,334** -0,299** -0,252* 
0,038 -0,006 0,118 0,126 
0,094 -0,080 -0,001 0,072 
0,189 0,449** 0,356** 0,193 
0,154 0,067 0,016 -0,108 
0,242* 0,363** 0,443** 0,268* 
0,100 0,129 0,267* 0,273* 

22. táblázat 

VÁK 0,012 -0,103 0,068 0,144 -0,014 -0,061 0,189 
VÁB -0,022 -0,104 0,012 -0,137 0,130 0,107 0,052 
VNF 0,057 -0,004 0,080 0,047 -0,006 0,027 0,222* 
VÁF 0,001 -0,031 0,083 -0,087 -0,154 -0,163 -0,141 
V K O -0,150 -0,221* -0,110 0,046 -0,050 0,022 0,164 
RO 0,196 0,008 -0,117 0,034 0,039 0,179 0,096 
KÉ 0,121 0,162 -0,079 -0,090 0,025 0,202 0,174 
V 0,133 -0,158 -0,012 -0,285** 0,016 0,230* -0,186 
VT -0,076 0,251* -0,086 -0,073 0,021 -0,122 -0,143 
VA 0,279** -0,135 -0,113 -0,157 0,099 0,163 -0,170 
TE 0,298** -0,040 -0,058 -0,157 0,260** 0,092 -0,086 



23. táblázat 

j j j § j | M S -CPI :TKI | | | J | H | | | | | S - C P I : T V M | ^ ^ H | | i S-CPI:TE | Í | p | | | | | j S -CPI :TM 

WBMtM íWm^WMISWM l l l i i l l l f t i l SéIÍI^ÍII 
VÁK 0,012 -0,082 -0,074 0,065 -0,052 -0,103 -0,033 
VÁB 0,027 0,063 0,079 0,061 -0,177 0,123 0,133 
VNF -0,107 0,048 -0,021 -0,135 0,010 0,041 -0,073 
VÁF 0,090 0,024 -0,023 0,205 -0,047 -0,048 0,131 
V K O -0,013 -0,144 -0,205 -0,026 0,070 0,072 -0,188 
RO -0,026 -0,046 -0,056 0,082 -0,055 0,096 -0,010 
KÉ -0,175 0,135 0,057 0,038 -0,081 0,004 0,115 
V 0,120 0,001 0,295** 0,117 -0,254* 0,161 0,241* 

VT 0,129 0,009 0,200 -0,120 0,030 -0,005 0,015 
VA 0,064 0,027 0,197 0,174 -0,127* -0,105 0,239* 
TE 0,108 0,030 0,133 0,039 -0,134 0,056 0,124 

24. táblázat 

Mutató S-CPI:TO-D S-CPI :TNP KSBA K S B E KSFI 

i iB l l l l i 

VÁK 0,012 -0,036 0,044 0,036 0,269* -0,100 0,024 

VÁB 0,109 -0,197 0,101 0,277* 0,135 0,68 0,021 

VNF 0,103 0,043 -0,146 -0,132 0,255* -0,116 0,056 

VÁF 0,005 -0,100 0,095 -0,028 0,163 0,113 0,019 

V K O -0,152 0,142 -0,040 -0,089 -0,153 -0,198 -0,094 

RO -0,024 -0,011 0,057 -0,031 0,179 -0,028 0,355** 

KÉ 0,094 0,003 0,108 0,115 0,088 -0,021 0,049 
V 0,090 -0,226* 0,145 0,054 0,127 0,367** 0,104 

VT -0,129 0,103 0,022 0,090 -0,088 -0,012 0,002 

VA 0,012 -0,171 0,190 0,147 0,038 0,367** 0,327** 

TE 0,026 -0,229* 0,234* 0,047 -0,018 0,046 0,260* 



25. táblázat 

KSPR K S E K Illlll KSDR KSUR KSEL K S W KSNY 

VÁK -0,156 -0,027 -0,019 -0,130 -0,120 -0,203 0,047 
VÁB 0,178 0,017 0,170 0,112 -0,046 0,022 -0,079 
VNF -0,115 -0,116 -0,238* -0,089 -0,227* -0240* 0,146 
VÁF 0,120 0,160 0,141 0,091 0,117 -0,055 -0,048 
V K O -0,084 -0,189 -0,101 -0,296** -0,182 -0,304** -0,177 
RO -0,041 0,087 -0,042 0,002 0,025 -0,009 0,018 
KÉ -0,196 -0,015 -0,214* -0,245* -0,043 -0,119 -0,114 
V 0,277* 0,124 0,269* 0,283** 0,250 0,322** 0,169 
VT -0,027 -0,070 0,093 0,044 0,091 -0,024 0,049 
VA 0,209 0,244* 0,164 0,232* 0,183 0,331** 0,176 
TE 0,195 -0,026 0,021 0,039 -0,121 0,051 0,005 

26. táblázat 

II KSKÖ K K V E K K K M K K K O K K E L K K A L 
^lililiíl} 1 

VÁK -0,131 -0,238* -0,057 0,029 0,237* 0,093 
VÁB 0,061 0,149 -0,185 0,148 0,054 -0,186 
VNF -0,108 -0,349** -0,007 0,001 0,126 0,303** 
VÁF 0,106 -0,091 0,067 0,124 -0,177 0,093 
V K O -0,278* -0,252* -0,160 -0,089 0,311** 0,234* 
RO -0,011 -0,123 0,048 0,141 -0,071 0,018 
KÉ -0,125 -0,198- 0,022 0,070 0,078 0,112 
V 0,405** 0,311** 0,123 0,044 -0,331** -0,231* 
VT 0,086 -0,208 0,216* -0,078 -0,034 0,150 
VA 0,290** 0,169 0,146 0,007 -0,311** -0,072 
TE -0,072 0,044 0,283** 0,144 -0,081 -0,101 



27. táblázat 

MAT MASZ M A H 

VÁK -0,002 0,041 -0,113 
VÁB 0,157 0,230 0,070 
VNF 0,048 0,221 0,058 
VÁF 0,079 -0,234 -0,089 
V K O -0,017 -0,171 -0,186 
RO -0,045 0,216 0,032 
KÉ 0,108 -0,101 0,108 
V 0,340* 0,199 0,288 
VT -0,062 0,203 0,049 
VA 0,287 0,226 0,198 
TE 0,180 0,129 -0,117 

28. táblázat 

IliBii^llllii A-ÉFK A-ÉSZ A-ÉEL 

VÁK -0,175 -0,144 0,068 
VÁB 0,053 -0,065 0,004 

VNF -0,336* -0,084 0,026 
VÁF 0,127 0,021 -0,282 
V K O -0,010 0,190 0,132 

RO -0,010 0,022 -0,215 
KÉ 0,088 -0,092 0,181 
V 0,192 -0,031 -0,156 
VT 0,262 0,015 0,160 
VA 0,105 -0,021 -0,322* 

TE -0,109 -0,097 -0,141 

6 1 

PBD-A BEF/A BEF/B A-ÉAL 

-0,131 -0,069 0,069 0,169 
-0,131 -0,029 0,029 0,032 
0,020 -0,156 0,156 -0,044 
0,000 0,058 -0,058 -0,096 
-0,206 -0,242 0,242 0,048 
-0,011 0,059 -0,059 0,157 
0,162 -0,173 0,173 0,210 
0,145 0,357* -0,357* -0,244 
0,032 -0,175 0,175 -0,129 
0,217 0,330* -0,330* -0,091 
0,078 0,051 -0,051 -0,098 

A-ÉPG A-ÉOS A-ÉÚJ A-ÉÖS 

0,137 -0,219 0,229 0,101 

0,033 0,087 0,226 0,023 
0,235 -0,015 0,269 0,098 
-0,247 -0,346* -0,286 0,187 
0,082 0,109 0,073 0,060 
-0,146 0,506** 0,297* 0,102 
0,164 0,198 0,271 -0,013 
0,091 0,017 0,012 -0,059 
0,020 -0,076 0,035 -0,133 
-0,062 0,032 0,004 0,085 
0,063 -0,065- 0,059 0,257 



62 

29. táblázat 

Mutató A-ÉPR A-ÉEM A-ÉLH A-ÉTT A VÁLASZOLÓ NEME j 111 B-VSF B-VAF 

VÁK 0,046 -0,055 -0,198 -0,063 0,105 0,000 -0,229 
VÁB -0,277 0,040 -0,066 -0,091 0,137 0,196 -0,025 
VNF 0,175 -0,106 -0,150 -0,061 0,247 0,018 -0,075 
VÁF 0,041 0,364* 0,147 0,214 -0,315* -0,043 0,258 
VKO -0,085 -0,280 -0,048 -0,134 -0,167 -0,175 0,054 
RO -0,332* 0,019 -0,216 0,015 0,219 0,142 0,161 
KÉ -0,331* -0,367* -0,241 -0,009 0,186 0,053 -0,222 
V -0,041 0,044 0,054 0,117 -0,144 0,125 -0,096 
VT 0,014 -0,202 -0,107 0,141 -0,103 -0,167 0,080 
VA -0,029 0,100 0,107 0,109 -0,058 0,084 0,124 
TE 0,003 0,006 0,087 0,104 0,244 0,224 -0,051 

30. táblázat 

Mutató 
neve 

B-VÖN B-VME B-VSL B-vivy B-VHB B-VSV B-VHM 

VÁK -0,038 0,069 -0,192 -0,009 -0,200 0,027 -0,071 
VÁB -0,004 0,094 0,074 0,179 0,179 0,182 0,168 
VNF 0,174 0,202 0,036 0,197 0,008 0,057 0,045 
VÁF 0,050 -0,177 0,000 -0,093 0,039 0,173 0,178 
VKO 0,130 -0,346* 0,003 0,145 0,066 0,171 -0,045 
RO -0,115 -0,211 0,236 0,390** 0,164 -0,036 -0,167 
KÉ 0,091 -0,007 0,136* 0,078 -0,121 -0,179 -0,015 
V 0,192 0,204 0,146 -0,014 0,116 -0,001 0,233 
VT 0,018 0,011 0,123 -0,046 -0,132 -0,298* -0,146 
VA 0,131 0,134 0,166 0,314* 0,306* -0,125 0,297* 
TE -0,110 0,061 -0,207 0,244 -0,052 -0,229 -0,146 



31. táblázat 

Mutató B-VST B-WÉ B-VMT 

VÁK 0,001 -0,246 -0,095 
VÁB 0,119 0,044 0,126 
VNF 0,159 0,103 0,088 
VÁF 0,164 -0,159 -0,040 
VKO 0,010 0,166 -0,008 
RO -0,101 0,178 0,039 
KÉ 0,063 0,130 -0,131 
V 0,235 0,040 0,145 
VT -0,005 -0,001 -0,145 
VA 0,230 0,256 0,255 
TE -0,153 -0,028 0,048 

32. táblázat 

Mutató B-A JAS-A JAS-S JAS-H 
neve 

VÁK 0,103 -0,135 -0,0169 -0,128 
VÁB 0,228 0,035 0,050 -0,061 
VNF 0,182 0,119 -0,158 -0,023 
VÁF -0,210 -0,095 -0,134 0,069 
VKO -0,004 0,016 -0,069 0,163 
RO 0,201 0,224 -0,155 0,086 
KÉ 0,347* 0,067 -0,215 0,004 
V 0,006 0,137 -0,047 -0,013 
VT 0,044 -0,007 -0,122 -0,068 
VA 0,236 0,359* -0,039 0,191 
TE 0,296* 0,366* 0,008 0,071 

B-VEK B-VJT EF-F EF-A 

0,003 0,056 0,066 -0,287 
-0,162 -0,138 0,054 0,268 
0,227 -0,031 0,101 0,015 
-0,059 0,177 -0,071 -0,160 
-0,136 -0,064 0,022 -0,249 
0,242 -0,136 0,086 0,207 
0,107 -0,352* 0,224 -0,024 
0,339* 0,101 -0,078 0,292* 
0,224 -0,104 -0,054 -0,185 
0,400** 0,010 -0,081 0,294* 
0,160 -0,103 -0,080 0,187 

CM-HO MACH/1 MACH/2 JAS-M 

-0,096 -0,139 -0,214 -0,119 
0,034 -0,046 -0,251 -0,085 
-0,082 0,040 -0,041 -0,038 
0,086 0,281 0,235 -0,034 
0,066 0,336* -0,181 -0,298* 
-0,077 0,039 -0,110 0,153 
0,033 -0,218 -0,174 0,128 
-0,121 -0,047 -0,073 0,472** 
-0,023 -0,188 -0,085 0,053 
-0,210 0,093 0,020 0,594** 
-0,252- 0,010 -0,118 0,280 



33. táblázat 

l i l i i i i i i i VÁK VÁB VNF VÁF V K O RO KÉ 

VÁK 
VÁB -0,117 
VNF 0,258* -0,148 
VÁF -0,130 0,024 -0,184 
V K O 0,155 -0,270* 0,139 -0,237* 
RO 0,017 -0,065 0,088 -0,027 0,013 
KÉ -0,024 -0,127 0,160 -0,176 -0,001 0,414** 
V -0,087 0,149 -0,344** 0,091 -0,191 -0,114 -0,192 
VT -0,045 -0,125 0,027 0,046 0,007 0,001 -0,047 
VA -0,183 0,049 -0,333** 0,124 -0,156 0,127 -0,129 
TE -0,042 -0,010 0,057 -0,177 -0,035 0,243* 0,043 

VT VA 

0,112 
0,612** 0,209 
0,004 0,033 0,270 

34. táblázat 

A vállalkozói tulajdonságok faktorai 
(Faktor-mátrix) 

1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 

VÁK -0,098707 -0,011908 -0,281941 -0,04593 
VÁB -0,113793 -0,073498 0,535504 -0,080613 
VNF -0,240979 0,144289 -0,383939 -0,82676 
VÁF 0,064175 -0,108374 0,189652 0,973738 
V K O -0,002923 -0,015741 -0,480681 -0,151594 
RO 0,050101 0,79263 -0,020891 0,06087 
KÉ -0,165288 0,522703 -0,088243 -0,094542 
V 0,544274 -0,177015 0,379781 -0,036431 
VT 0,260612 -0,019665 -0,117277 0,050737 
VA 0,944602 0,106916 0,309852 0,016997 
TE 0,251754 0,297624 0,00882 -0,166887 
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